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Beste Padstappers, 
 
Vooreerst wil ik jullie namens het voltallige 
bestuur een voorspoedig, sportief en vooral 
gezond 2022 toewensen. 

Het coronabeestje zit overal en dat zullen we 
allemaal geweten hebben. Feestjes worden 
beperkt, heel wat wandelingen worden 
geannuleerd en velen in onze vriendenkring 
testen positief. Toch moeten we de moed erin 
houden.  

We hadden jullie graag uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie. Dit zou een mooi 
weerzien zijn voor velen. Maar zeg nu zelf: 
een gemaskerde receptie daar kijkt echt 
niemand naar uit, wij ook niet. We dienden 
dan ook te cancelen. 

De voorbije maanden mochten we enkele 
wandelingen organiseren. We deden dat in 
de best mogelijke omstandigheden en 
coronaproof. Heel wat helpende leden 
hebben er hun beste beentje voorgezet en 
zijn naar verluidt met brio geslaagd. Wat 
ontbrak waren de wandelaars, in de eerste 
plaats onze leden. Telkens stelden we vast 
dat heel wat van jullie er niet waren. Dit stemt 
ons droevig, we hebben jullie nodig bij 
organisaties. Jullie aanwezigheid maakt het 
verschil. 

De komende weken zijn er mogelijks weer 
hier en daar wandelingen die om de gekende 
redenen niet kunnen doorgaan. Raadpleeg 
tijdig de wandelkalender zodat je niet voor 
niets je verplaatsing maakt. 

Intussen moeten we naar voren kijken. Eind 
januari proberen we opnieuw de Manneken-
Pis tocht te organiseren. Dit natuurlijk onder 
voorbehoud dat we de toelating krijgen van 
de overheid. 

Een maand later starten we in Bever met 
onze Krakelingentocht. Eens iets anders en 
een ander parcours dan jullie gewoon zijn. 
Midden in de week het Pajottenland 
verkennen. We zorgen natuurlijk terug voor 

de Mastelle en het zicht op de Oudenberg is 
natuurlijk altijd aanwezig. 

Tussendoor zorgen onze ervaren 
parcoursbouwers telkens voor mooie 
dinsdagwandelingen. Zolang er geen 
beperkingen zijn, blijven we starten om 10u. 
Locaties elders in dit clubblad. 

Wat ons ledenfeest betreft, dat normaal begin 
februari doorgaat, hebben we eveneens een 
beslissing moeten nemen. Niet de leukste, 
maar ook hier dienen we naar een latere 
datum te zoeken. We hopen dit later te doen 
en proberen er dan een heus feest van te 
maken. 

Binnen het bestuur werd er een aanpassing 
doorgevoerd. Viviane Demilde kon de laatste 
maanden de vergaderingen niet meer 
bijwonen wegens persoonlijke redenen. Het 
was hoe dan ook voor haar een moeilijke 
keuze. Ondanks dat ze niet steeds op de 
voorgrond stond heeft ze heel wat betekend 
voor de vereniging. Haar gedreven inzet 
verdient dan ook een woordje van dank. 
Hopelijk kunnen we hierna ook nog 
regelmatig op haar rekenen. 

Met Nieuwjaar worden opnieuw heel wat 
voornemens, beloften en wensen 
uitgesproken. Heel wat leden kunnen op hun 
elan doorgaan. Sommigen zullen beter willen 
doen en wat meer gaan bewegen. Een 
belofte die je zeker en vast week na week 
kunt waarmaken. Mochten de tochten 
opnieuw voor langere periodes worden 
geannuleerd, dan staan we klaar om jullie 
opnieuw bepijlde tochten aan te bieden. 

Beste clubgenoten en vrienden stappers, ik 
wens elk van jullie ook in 2022 veel 
wandelgenot en een goede gezondheid.  
 
En vooral, draag zorg voor jezelf en je 
naasten.  
 
Tot vlug!! 
 

Kurt 
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Het Padstappersbestuur. 

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: ledenbeheer@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 

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 

 

Cléry Schrever 
Functie: Rekeningverificateur 

Koen Delplace 
Functie: Rekeningverificateur 
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Familieberichten. 
(tijdens het vierde kwartaal 2021, tot 8 december gemeld) 

Overlijden 

Op 7 oktober bereikte ons het bericht dat Annick Herremans de strijd na een 
langdurige ziekte op 52-jarige leeftijd had verloren. Zij was de zus en schoonzus van 
Sonja Herremans, Yvan Verlé, Betty Herremans en Guy Van Den Steen, tevens was ze 
de (groot)tante van Jolien Verlé, Dieter Demont, Florian, Walewein en Leonoor Demont, 
allen leden van onze vereniging. Zij zelf was lid van Egmont Zottegem en heel wat 
wandelaars waren op het afscheid van deze veel te vroeg gestorven dame. 

 
Op 9 oktober, kregen we bericht dat Robert Van Damme (84 
jaar) er niet meer was. Onze verslagenheid bij het overlijden van 
één van de stichters van onze vereniging was groot. Tot eind 
2010 was hij bovendien secretaris van de club en kreeg nadien 
de titel ere-secretaris. Zijn belang voor de club is moeilijk in een 
paar woorden te beschrijven. De laatste jaren, toen het wandelen 
niet meer aan hem besteed was, kwam hij zelfs met zijn rollator 
heel wat vrienden begroeten. Elders in dit clubblad vind je een In 
Memoriam. 

 
Op 13 oktober kregen we alweer een overlijdensbericht, deze keer vernamen we dat 
Jean-Pierre Panis onverwacht was overleden. Jean-Pierre werd net geen 74 jaar en 
was de vader van Ann en Inge Panis.  

Wij bieden alle families ons blijken van medeleven aan en wensen hen veel sterkte in 

deze moeilijk periode. 

  

Ziek te bed   
Sommige leden hebben te maken met lichte kwaaltjes of ongemakken, terwijl anderen 

strijd voeren tegen een zware ziekte. We wensen allen van harte een snel, maar vooral 

volledig herstel toe. Ook zij die de voorbije maanden werden getroffen door het 

coronavirus wensen we volledig en spoedig herstel toe. We hopen hen weldra terug te 

mogen ontmoeten in ons midden. Een gezonde korte wandeling is immers het beste 

medicijn tegen allerhande kwaaltjes. 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt  
 
 
 

als men de herinnering bewaart. 



Het Padstapperke 

Januari 2022 - 4 

 

Een monument ging van ons heen. 

Wie al wat langer bij de club is heeft alvast Robert Van Damme gekend als secretaris. Wie later 
aansloot zag hem nog als helper en nog later als vaste bezoeker met rollator. Maar wat 
betekende die man voor onze vereniging en de wandelsport in het bijzonder? Om daar zicht op 
te krijgen past een beetje geschiedenis van een rijkgevulde carrière. 

In 1983 werd ingegaan op de vraag gesteld aan de Sportraad, om in Geraardsbergen een 
wandelvereniging op te richten. De stichtingsvergadering werd gehouden op 27 oktober in café 
‘De Presse’, waar meteen een kernbestuur werd gevormd door Walter Van Pevenage, 
voorzitter, wijlen Marie-Thérèse Daver, penningmeester en Robert Van Damme, secretaris. Op 
een eerste wandeling in sporthal De Kriebel kwamen zowaar 256 wandelaars opdagen, wat een 
eerste succes mocht worden genoemd. De club was dus goed gestart en zocht een naam en 
het zou naar verluidt Robert geweest zijn die de naam ‘De Padstappers Geraardsbergen’ 
bedacht. De club groeide en bloeide, mede door de gedrevenheid van Robert, voor wie geen 
enkele moeite te veel was. 

Na enkele jaren stond hij mee aan de wieg van de ‘Trofee Vlaamse Ardennen’, samen met 
VLAM Ronse, Omloop Kluisbergen en Scheldestappers Zingem. De bedoeling was om zoveel 
mogelijk wandelaars de Vlaamse Ardennen te laten ontdekken. Ook van deze 
clubsamenwerking was Robert, wat had je gedacht, de secretaris. 

Zijn inzet voor de vereniging en voor de wandelsport in het algemeen viel bij mening wandelaar 
op. Ook op vergaderingen van de wandelfederatie, waar hij dikwijls netelige vragen stelde, 
kreeg hij waardering. Als appreciatie werd Robert op 13 april 93 opgenomen in de ‘Orde van de 
Wandelaar’, een trofee die jaarlijks aan één persoon wordt toegekend voor bijzondere 
(wandel)prestaties of uitzonderlijke verdiensten. 

Het secretariaatswerk was heilig voor Robert, meestal probeerde hij een verslag juist te doen 
uitkomen op enkele volle vellen A4 papier. Hoe hij erin slaagde om dit met de typmachine te 
doen, blijft een raadsel. Toen er sprake was om de digitale wereld te betreden, werd het hem 
even zwart voor de ogen en ging hij argwanend in verdediging, zelfs tegenstand. Maar gelukkig 
won zijn leergierigheid en gedrevenheid het van zijn argwaan en eens hij de nieuwe wereld 
beter leerde kennen en de muisklikken onder de knie kreeg werd hij een fervent believer. 

En zo werd de man van het eerste uur ouder en wijzer en kwam een afscheid steeds dichterbij. 
Toen de club de kans kreeg om de Nationale Wandeldag te organiseren, een organisatie met 
een pak werk en een aanzienlijke voorbereiding zowel administratief als organisatorisch, werd 
de werkdruk wat te veel. De al wat oudere rots in de branding zag de berg werk alleen niet zitten 
en moest hulp aanvaarden. Robert werd gevraagd het jaar nog uit te doen als secretaris en een 
hulpsecretaris zou helpen bij de organisatie van de Nationale Wandeldag. Deze periode was 
niet de gemakkelijkste. Het typeerde Robert, voor wie afgeven niet in het woordenboek stond. 
Hij bleef de vinger aan de pols houden en zijn opvolgers goedbedoeld bestoken met kritiek, 
opmerkingen, vragen, tips en goede raad. Een aantal mensen probeerden zijn taak over te 
nemen, maar zouden, als dat al hun ambitie was, nooit een Robert worden. Door uiteindelijk 
zijn nagelaten taken over meerdere personen te verdelen, is de club erin geslaagd een 
secretariaat op poten te zetten dat zijn waardering kon wegdragen. 

Lag het aan zijn standvastigheid, zijn vastberadenheid om steeds zijn ongezouten mening te 
geven, wie zal het zeggen. Feit is, Robert stond aan de wieg van de club die hij, als zijn kind, 
zag groot worden. Een kind waar hij fier op was, maar dat hij zo moeilijk kon loslaten. Robert 
bleef na zijn ontslag op de wandelingen helpen bij Jean-Pierre, die van hem het ledenbeheer 
had overgenomen. Later toen zijn gezondheid dit niet meer toeliet, bleef hij langskomen om de 
mensen goedendag te zeggen. Met zijn rollator reed hij de zaal door, deed een babbeltje met 
zijn vrienden en maakte hier en daar een (vaak terechte) opmerking aan de medewerkers.  

Het ga je goed Robert en dank voor de vele jaren van belangloze inzet. 
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Welkom nieuwe leden. 

Ons werkjaar 2021 werd op 30 september afgesloten met 934 leden waarvan 127 
nieuwe. 
 
Hieronder de leden aangesloten tussen 21 september 2021 en 30 september 2021. 
 

 
Aangesloten tussen 21 september 2021 en 30 september 2021 

Rang in 2021 Naam Voornaam Woonplaats 
Stam 
nummer 

121 CALLEBAUT MIKE GERAARDSBERGEN 2074882 

122 MARTENS ROOS GERAARDSBERGEN 2074893 

123 VERERTBRUGGEN  YVETTE NINOVE 2074915 

124 DESCHUYTENEER JEAN-PIERRE GERAARDSBERGEN 2074937 

125 PIENS ROMINA RONSE 2074948 

126 VERCOUTERE NELE RONSE 2074950 

127 JANSSENS LAURA ZANDBERGEN 2074961 

 
Voor het werkjaar 2022 zijn er  op 5 december 2021 694 leden waarvan 34 nieuwe 
leden. 660 leden hebben hernieuwd, 274 hebben nog niet hernieuwd. 
 
Hieronder de lijst van de leden aangesloten tussen 1 oktober en 8 december 2021. 
 

 
Aangesloten tussen 1 oktober 2021 en 8 december 2021 

Rang in 2022 Naam Voornaam Woonplaats 
Stam 
nummer 

1 HERREGODTS KATHLEEN IDEGEM 2083140 

2 DE VUYST MARC DENDERLEEUW 2083151 

3 CRETS STEPHANE BRAINE LE COMTE 2083162 

4 DE PELSEMAEKER DANNY GERAARDSBERGEN 2083173 

5 DE PRIL ANN GERAARDSBERGEN 2083184 

6 WALRAVENS RIK DENDERWINDEKE 2083217 

7 DE SMET ANDRE GERAARDSBERGEN 2086211 

8 DE DECKER HILDE ROOSDAAL 2087921 

9 GODFROID  CHRISTIAN DEUX-ACREN 2091396 

10 VAN LAERE ANNICK DEUX-ACREN 2091407 

11 VANTOMME PHILIPPE SILLY (Thoricourt) 2091418 

12 HULEU ANNICK SILLY (Thoricourt) 2091420 

13 VANDEMEULEBROUCKE CHRISTEL GERAARDSBERGEN 2091431   

14 COPPENS JEAN-PAUL TOLLEMBEEK 2091677   

15 DEKYVERE MARLEEN ZANDBERGEN 2091688   

16 VERPOORTE NATHALIE SCHENDELBEKE 2093905   

17 PIERAERT GEERT GERAARDSBERGEN 2094478   

18 RAMBOER JOHAN IDEGEM 2100521  



Het Padstapperke 

Januari 2022 - 6 

 

19 BEECKMAN KRISTINE GERAARDSBERGEN 2101375  

20 LANCKMAN BRUNO GERAARDSBERGEN 2102725  

21 VAN ONACKER JOAN GERAARDSBERGEN 2104222  

22 VAN EECKHOUT LIEVE NINOVE 2104233  

23 DE LEYE NATHALIE MOERBEKE 2104290  

24 VAN KERCKEM LENA GERAARDSBERGEN 2104301  

25 VAN KERCKEM DAVY GERAARDSBERGEN 2104312  

26 TOMASZEWSKA MONIKA GERAARDSBERGEN 2104345  

27 ENGELS MARIA GERAARDSBERGEN 2104356  

28 VAN BOVEN MIGUEL RONSE 2104716 

29 DEMONT DIETER ONKERZELE 2104738 

30 VERLE JOLIEN ONKERZELE 2104727 

31 DEMONT WALEWEIN ONKERZELE 2104740 

32 DEMONT LEONOOR ONKERZELE 2104751 

33 VAN POTTELBERGH ANDRE HAALTERT 2106000 

34 FAINGNAERT NICOLE DEFTINGE 2106538 

De kilometer- en tochtenbadges. 

Kilometerbadges 

35.000 km 

MARCHAND Willy 

85.000 km 

HENOIT André 

 

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

Lidgeld voor 2022. 

Verschillende leden hebben het lidgeld voor 2022 nog niet in orde gebracht. Maak er 
werk van en regel dit zo vlug mogelijk. Je lidmaatschap eindigt immers bij het einde van 
het kalenderjaar. Wie vanaf 1 januari nog wenst deel te nemen aan een georganiseerde 
wandeling, zal de deelnameprijs van niet-leden betalen, zijnde € 3,00. 

Hetzelfde geldt wanneer je een ongeval krijgt bij een eigen wandeling om de 
nieuwjaarscalorieën te verbranden. Van zodra je lidgeld is betaald, kan je de oude 
barcode verder gebruiken. Deze is immers gelinkt aan jouw gegevens.  

Betaal je het lidgeld niet, dan was dit je laatste clubblad, ontvang je het Bondstijdschrift 
“Walking Magazine” niet meer en betaal je € 3,00 ipv € 1,50 aan de inschrijftafel. 

Even ter herinnering: 
 De eerste 2 leden van het gezin betalen € 17,00; vanaf het derde gezinslid 

bedraagt het lidgeld € 15,00.  
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Vraag je lidgeld terug aan je mutualiteit. 

 Nadat je het lidgeld voor 2022 hebt betaald, ontvang je van ons een bewijs voor 
de mutualiteit. 

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

Wijziging & aanvulling van je gegevens. 

Om onze adressenlijst up-to-date te houden vragen we bij wijziging van je persoonlijke 
gegevens daarvan Jean-Pierre op de hoogte te brengen. Dit kan via 
ledenbeheer@padstappers.be. Op die manier krijgen we geen meldingen van 
onbestemde briefwisseling of club- en bondstijdschriften. Ook wijzigingen in e-
mailadres, telefoon- en GSM-nummers is van belang om te melden. Op die manier 
kunnen we onze leden vrij snel bereiken indien het nodig mocht blijken.  

Wie over een e-mailadres beschikt en tot op heden nog geen mails vanuit het 
secretariaat ontving, raden we aan dit door te geven aan het secretariaat en aan Kurt. 
Beiden maken gebruik van deze digitale vorm om onze leden snel en adequaat te 
bereiken. Wie een e-mailadres opgeeft krijgt elk kwartaal een nieuwsflash met de 
belangrijkste activiteiten van de laatste anderhalve maand van het kwartaal. Ook 
worden via deze weg berichten verspreid die onze leden aanbelangen (afgeschafte 
tochten, coronatochten, overlijdens, …). Je wordt tevens op de hoogte gehouden van 
nieuws dat ons tussen de verschijning van de clubbladen bereikt en de clubleden 
aanbelangt.  

LET OP: Wie deze nieuwsbrief aanduidt als spam vliegt onherroepelijk uit de database 
(wet op de privacy). 

Verdien je inschrijfgeld terug in 2022. 

Na heel wat miserie in de voorbije jaren omwille van het coronavirus, hopen we in 2022 
met een schone lei te beginnen. Om jullie aan te moedigen terug naar onze eigen 
organisaties te komen starten we opnieuw met een beloning onder de vorm van 
waardebons. Je kan deze bons verdienen door deel te nemen aan onze eigen 
georganiseerde wandelingen (dinsdagwandelingen en inwandelingen tellen niet mee).  

Eind 2022 zal aan de hand van jouw gescande lidkaart een lijst worden gemaakt met 
het aantal tochten waaraan je bij ons deelnam. Per tochtdeelname betalen we jou € 1,00 
terug onder de vorm van waardebons. Deze waardebons kunnen worden gebruikt als 
betaalmiddel binnen de club (inschrijving, drank, shop, busreis). 

Gezien het de bedoeling is jullie aan het wandelen te zetten, verwachten we wel een 
kleine inspanning van jullie. De bons van € 1,00 per tocht zijn pas verdiend vanaf 
minstens 4 cluborganisaties. Medewerkers op deze wandelingen krijgen uiteraard ook 
een bon voor hun deelname aan de tocht (medewerking = wandelen) net als de 
clubleden die de tocht wandelen. De waardebons verdiend in 2022 zullen ter 
beschikking liggen vanaf de Krakelingentocht 2023, samen met de verdiende bons van 
de prestatielijst. 

mailto:ledenbeheer@padstappers.be
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Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw 
een mooi cadeau verdienen in 2022. 

Ook in 2022 blijven we onze jeugd (tot 16 jaar) aanmoedigen 

om op stap te gaan. Wie 20 tochten op jaarbasis wandelt, 

waarvan er minstens 5 zijn georganiseerd door onze 

vereniging, komt in aanmerking voor een leuk cadeau. Het 

cadeau kan worden verkregen door het invullen van de 

prestatielijst eind 2022. 

Het bestuur is ervan overtuigd dat deze prestatie mits wat inspanning en inzet kan 
worden gehaald. Jeugdige stapper, moedig daarom je ouders aan om te gaan 
wandelen, want samen met hen op stap gaan, brengt je een mooi cadeau op aan het 
einde van 2022! Doen hé. 

Voorbije organisaties. 

Natuurreservatentocht van 26 september 

Na twee tochten waarbij we de gelegenheid hadden om alle maatregelen die de 
overheid ons oplegde, uit te proberen, was nu het moment aangebroken om alles tot in 
de perfectie uit te voeren. 

De wandelaars waren er als de kippen bij en reeds bij het 
openen van de deuren om 6u45 stonden er heel wat te 
wachten. Blijkbaar zijn ze het nog niet verleerd om te 
vroeg te komen. Om geen grote massa bij elkaar te laten 
komen beslisten we dan maar om de eersten om 6u56 te 
laten starten. Om 7u waren de eerste 13 vroegkomers 
reeds vertrokken. 

Intussen liep alles naar behoren en viel alles zoals 
verwacht in de plooi. Nergens problemen, de 
aanduidingen in de zaal werden gevolgd en alles verliep 
vlot. De wandelaars genoten met volle teugen. Het was 
gezelligheid troef in de Doos na aankomst van de 
wandeling. Dit was terug wat vrijheid, er was hoop op 
beter. We keken er met zijn allen naar uit, het rijk der 
vrijheid lag aan onze voeten. 

De wandelaars waren nog niet massaal terug op de afspraak, maar we noteerden al bij 
al een mooi eindresultaat. Met 1400 wandelaars mochten we best tevreden zijn. Waar 
we nog meer van genoten was het aantal wandelaars dat niet bij een club is 
aangesloten. Maar liefst 414 of 30% schreven zich in. We hopen dat dit na de forse 
prijsverhoging van de federatie ook zo zal blijven. Met 331 Padstappers haalden we 
bijna 30 % van ons ledenaantal. Ook hier zien we beterschap, al blijft dit aantal laag. 
Het mooie wandelweer en het gevoel dat corona even weg was, hielpen allicht om deze 
mooie cijfers te behalen. 
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Op het einde van de dag mochten we volgende uitslag noteren: 

1 WSV Egmont Zottegem 124 16 De Pajotten Hekelgem 12 

2 Hanske De Krijger Oudenaarde 39 17 WSV De Kadees 10 

3 De Heidetochten Kester-Gooik 31 18 WSV Horizon Opwijk 10 

4 WSV Land Van Rhode 27 19 Lennikse Windheren 10 

5 Wandelclub De Marktrotters Herne 25 20 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 8 

6 Florastappers Gent 24 21 CSC Lierde/ Club voor Sport en Cultuur 8 

7 WV De Ijsbrekers Haaltert 24 22 Postiljon Wandelclub Merelbeke 7 

8 Wandelsport Vlaanderen 21 23 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 7 

9 Everbeekse Wandeltochten 18 24 WSV De Hopbelletjes Opwijk 7 

10 Les Trouvères Club de Marche 15 25 Police Walkers 7 

11 Parel van het Pajottenland 14 26 Les Sans Soucis Ghlin 7 

12 Les Vaillants Acrenois 14 27 De Waterhoekstappers Heestert 6 

13 Halfoogstvrienden Bellingen 13 28 Burchtstappers Herzele 5 

14 Les Hurlus en Balade 13 29 WSV Wetteren 5 

15 Wandelclub Scheldestappers Zingem 12 30 Dwars door Brakel 5 

 

De Winteruurtocht van 30 oktober 

Na vele jaren te hebben georganiseerd in Denderwindeke, vonden we dat het moment 
was gekomen om eens andere horizonten op te zoeken. We trokken naar Meerbeke, 
waar we in zaal De Linde een ideale uitvalsbasis vonden. Parcours werden gezocht en 
gevonden en alles werd klaar gemaakt om van hieruit terug een mooie wandeling aan 
te bieden. We hadden echter met één ding geen rekening gehouden: de ruime parking 
werd ingenomen door een tent voor een fuif op zaterdagavond. Dit was een streep door 
de rekening om kortbij te kunnen parkeren. 

De organisatie had nog te lijden onder de 
coronamaatregelen. We dienden nog voorzichtig te zijn en 
we zorgden ervoor dat er voldoende luchtverversing was in 
de zaal. Door een afzonderlijke in- en uitgang te creëren 
slaagden we er in de afstandsregels wonderwel toe te 
passen. 

De ochtend van het gebeuren werden wat buien voorspeld, 
maar het parcours lag bij de uitpijling nog goed en kon 
eventueel wat regen hebben. Maar het weer trok zich niets 
aan van de voorspellingen, de buien duurden de godganse 
dag en het parcours kreeg hier en daar wat overlast van 
water. Toch hoorden we geen kritiek, iedereen was 
tevreden dat er weer kon worden gewandeld. Wanneer dit 
kan worden afgesloten met een lekker paar spiegeleitjes 
met brood, dan weet je dat de wandelaar best tevreden is. 

Alhoewel de weergoden voor deze editie de laatste zonnestralen reeds hadden 
opgeborgen en deze keer voor kil en vochtig weer hadden gezorgd, mochten we weeral 
niet klagen. De zaal en de rustpost vertoonden een gezellige drukte. De wandelaars 
namen duidelijk geen aanstoot aan de mindere weersomstandigheden, zij genoten ten 
volle van de omlopen, het lekker gebakken eitje en de gezellige sfeer.  
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Met 725 wandelaars mochten we best tevreden zijn. De pandemie en de aanhoudende 
regen hielden heel wat wandelaars thuis. Maar met 243 Padstappers waren we opnieuw 
niet echt tevreden. We kijken écht uit naar jullie aanwezigheid, dit geeft ons de nodige 
aanmoedigingen om verder te gaan en er voor jullie te zijn. Met 109 niet bij een club 
aangesloten wandelaars waren we zeker en vast tevreden. Het blijft ons verbazen dat 
we er steeds in slagen deze mensen te bereiken. Dit geeft ons dan wel weer vleugels.  

Op het einde van de dag rolde de volgende uitslag uit de printer: 

1 WSV Egmont Zottegem 44 16 WRC Manke Fiel 6 

2 WSV Land Van Rhode 25 17 Wandelclub De Marktrotters Herne 6 

3 WV De Ijsbrekers Haaltert 23 18 Wandelclub Cracks Wolvertem 6 

4 De Heidetochten Kester-Gooik 19 19 Wandelclub Kruikenburg 6 

5 Hanske De Krijger Oudenaarde 16 20 WSV De Ranstuilen Ranst 5 

6 WSV De Kadees 14 21 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 5 

7 Wandelclub Scheldestappers Zingem 12 22 De Pajotten Hekelgem 5 

8 Wandelclub De Schooiers Wichelen 11 23 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 4 

9 Boerenkrijgstappers 10 24 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 4 

10 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 9 25 Postiljon Wandelclub Merelbeke 4 

11 Wandelclub De Zilverdistel 9 26 WSV De Vossen 4 

12 WSV Horizon Opwijk 9 27 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 4 

13 Wandelsport Vlaanderen 9 28 Houtheimstappers Steenokkerzeel 4 

14 Parel van het Pajottenland 7 29 Halfoogstvrienden Bellingen 4 

15 Wandelclub St.Pieters-Leeuw 6 30 Lennikse Windheren 4 

Het wandelweekend van 11 tot 14 
november naar Houffalize 

Op vraag van diverse leden namen we, ondanks de onzekere periode, de beslissing om 
een wandelweekend te organiseren. Dat er vrij veel belangstelling was bleek reeds vlug 
toen de inschrijvingen van start gingen. Met 
niet minder dan 92 leden gingen we op 
weekend naar Houffalize. 

De eerste dag wandelden we aan de 
barrage de Nisramont. Een technische 
wandeling die elkeen direct met zijn voeten 
op de grond zette. Mooi, prachtige 
herfstkleuren maar geen meter vlak. De 
afstand speelde geen rol, het waren eerder 
de uren wandelplezier die we beleefden. Na 
de wandeling, was iedereen moe maar 
voldaan, gelukkig dat dit stukje Ardennen 
achter de rug was. 

Na het innemen van de kamers, volgde het buffet a volonté. Iedereen kon naar believen 
eten en drinken. We waren klaar om de volgende dagen te bekampen.  
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Dag 2 liet ons kennis maken met het plateau 
van Houffalize. Een eerder vlakke wandeling 
leidde ons naar een mooi stukje natuur, het 
kanaal van Bernistap. Dit stukje natuur had in 
juli hard te lijden onder een orkaan. De 
bijbehorende boerderij kreeg het zwaar te 
verduren en de restanten ervan maakten op 

elk van ons indruk. Na de middag werd ofwel verder gestapt vanuit Tavigny naar het 
hotel of kreeg men de kans om een chocoladebedrijf te gaan bezoeken. De bijval was 
zeer groot voor dit bezoek en naar verluidt was het zeker en vast de moeite waard.  

Op dag 3 wandelden we vanuit het hotel naar Taverneux, deze locatie dienden we tegen 
de middag te bereiken. Daar stond een 
ploeg klaar om ons te voorzien van lekkere 
soep en een uitgebreid buffetje. Dat elk 
daar kon van genieten bleek des te meer 
achteraf. Het werd super geapprecieerd. 
Na de middag ging een deel verder op stap 
en verkende Mont of Achouffe. Een ander 
deel ging op bezoek naar het War Museum 
in Bastogne en een laatste deel koos voor 
een bezoekje aan de plaatselijke horeca 
van Houffalize. Voor elk wat wils en ondanks de lichte regen op zaterdag leek het voor 
elk nu al een geslaagd weekend. Na het avondeten, werd de bar opgezocht en wie er 
zin in had strekte de beentjes en danste binnen zijn bubbel. 

Op de laatste dag gingen we wandelen bij een plaatselijke vereniging. We lieten ons 
oog vallen op Herve, waar de we een mooie wandeling kregen voorgeschoteld. Stukken 
beton wisselden af met de nodige stukken voet- en veldwegen. Hier en daar een 
streepje modder, maar dat zijn we best gewend. Nadien sloten we het weekend af met 
een gezamenlijke maaltijd in Ath. 

 

Romain Bruenin stuurde ons zijn ervaringen na de reis. 

Het Ardennenoffensief gezien door de ogen van Romain 

 
Toen ik in het museum “De bevrijding van Bastogne door Generaal Patton” zag, zijn lef, 
zijn durf en de soldaten die hem blindelings volgden, ben ik weggezakt en in een 
droomwereld beland waarin ik Patton zag staan tussen de Padstappers. 

Deze gaf de briefing voor de bevoorrading en voor de te volgen paden en wegen per 
groep: 

 De soldaten van de 20 km en meer, jullie zijn de verkenners 
 De soldaten van de 10 km en meer, jullie zijn de ontmijners 
 En de overige, waaronder ikzelf, jullie zijn de stoottroepen 

Toen Patton zich omdraaide zag ik Kurt als Patton. 

De stoottroepen werden begeleid door Commandant Mireille (Mireille de vriendin van 
Patton) en de Kleine Commandant Kerry. Zij zullen samen de weg aanwijzen. 
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DAG 1 

Was een zeer zware beproeving met veel hindernissen, langs de oever van de Ourthe, 
klimmen en dalen, geen meter vlak. 

Gelukkig was onze vrouwelijke Commandant een bezorgde dame die besefte dat er op 
tijd moest gedronken en gegeten worden. 

DAG 2 

Een ander parcours met in het begin meer wegen. Onze bevelhebber was Luitenant 
Stephan De Clercq, de Padvinder genaamd samen met de Kleine Commandant Kerry. 

Met de hulp van een speciaal kompas hebben zij de operatie in goede banen geleid. 

De weg langs het Kanaal was één en al natuur. De boerderij lag erbij alsof ze juist was 
gebombardeerd. 

Enkele van onze manschappen probeerden te ontsnappen, maar Luitenant Stephan zei 
simpelweg: samen uit, samen thuis en de orde was hersteld. 

DAG 3 

De briefing van Patton was kort en goed, in het begin klimmen, daarna is het alsof je op 
een Plateau wandelt en in Taverneux verzamelen voor de lunch. 

Maar van een Plateau was er echter geen sprake. Het terrein ging op en neer. Het was 
alsof wij de flanken van de Muur meer dan 10 keer op en af liepen. 

Ik was dan ook uitgeteld en meer als tevreden bij aankomst waar ik een warme soep 
en veel vlees en kaas kon verorberen. 

Op de terugweg naar Houffalize heeft de bus halt gehouden in de stad. 

Velen zijn uitgestapt om een pintje te gaan drinken bij de Hollander. 

Ik was echter te vermoeid en dacht als ik hier uitstap en dan te voet terug naar het hotel 
moet, dat zal niet lukken. 

Ik was zeer graag uitgestapt want ik wilde de andere cafébaas vragen waarom hij Patton 
een kloot had afgetrokken. 

Enkele uren later kwamen Kolonel Patton en zijn manschappen al zingend het hotel 
binnen “Wij hebben gewonnen, We are the champions, We are the champions!!! 

Dit was mijn driedaagse “De slag om de Ardennen”.  

Een niet te vergeten  belevenis! 

Soldaat Bruenin Romain 

Stamnummer WSVL/1289553 

Van het 1ste  Bataljon Padstappers Geraardsbergen 

Ik groet jullie allen!!!! 

Romain Bruenin 

NB: Beste vrienden, of je nu 8, 10, 20, 28 km of meer stapt, iedereen ziet af en/of geniet 
op zijn manier. 

Maar wanneer wij samen eten of een pint drinken doen we allemaal dezelfde afstand, 
namelijk die van de VRIENDSCHAP. 
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Ook van Laetitia De Mecheler ontvingen we een mooi reisverslag. 

HOUFFALIZE door de ogen van een wandelgenieter 

Alweer hing er spanning in de lucht, net zoals deze zomer… yes!, het kon doorgaan, 
ons Padstappers weekend! Op donderdagochtend 11 november was het een blij 
weerzien met onze chauffeurs, Alain en Raf, en meer dan 90 Padstappers. Er waren 
vele bekenden bij, maar we mochten ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen.  

Gemaskerd op de bus, en met de nodige 
tussenstops om deze te verluchten, bereikten 
we Nisramont. Voor onze eerste wandeldag 
werden we meteen op de proef gesteld met 
een ‘technische’ uitdaging. Langs de oevers 
van de Ourthe wachtten ons 
adembenemende uitzichten, en af en toe 
benam ook een steile afgrond naast het vaak 
smalle ‘pad’ ons de adem. In deze prachtige 
omgeving verorberden we onze 
meegebrachte lunch. Daarna genoten we 

verder van het mooie nazomerweer in dit werkelijk verbluffende beschermd 
natuurgebied waarbij de rivier, een beekje of een watervalletje nooit veraf was.  

Met vermoeide benen kropen we 
vervolgens terug in de bus op weg naar 
Houffalize. Het Vayamundo hotel, Ol Fosse 
d’Outh aldaar zou onze uitvalsbasis worden 
voor de komende drie dagen. Na een scan 
van onze CST dat ons een ‘bevrijdend’ 
armbandje bezorgde, en een verkwikkende 
douche, mochten we aanschuiven aan het 
buffet. De ruime keuze aan warm en koud 
met telkens minstens een vlees- , vis- en 
vegetarisch gerecht en een dessertbuffet 
kon menig Padstapper bekoren. En ook van de taps voor bier en wijn werd gretig 
gebruik gemaakt. Na het diner ging ik, net als een aantal andere Padstappers, nog even 
op verkenning in de bar om daarna te genieten van een weldoende nachtrust.  

De tweede dag startte met een uitgebreid ontbijt waarna we met de bus naar Taverneux 
reden. Daar werden onze lunchboxen gevuld met broden, heerlijke kazen, hesp en 
patés, rauwe groenten en fruit en een snack voor onderweg. De wandelaars van de 

langste afstand vertrokken vanaf hier te voet 
terug naar Houffalize. Wij gingen nog een 
stukje verder met de bus naar Tavigny. Van 
daaruit bewandelden we een veel vlakker 
parcours dan de dag ervoor, doorheen 
velden en kleine dorpjes, om te eindigen 
langs het Canal de Bernistap, een prachtig 
natuurgebied met een eigen fauna en flora. 
Wie nog wat extra kilometers in de benen 
wou hebben, kon hierna te voet terugkeren 
naar het hotel.  
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Net zoals de meerderheid opteerde ik er echter voor om met de bus naar La Roche-en-
Ardenne te gaan. Daar wachtte ons een bezoek aan Cyril Chocolat. Een bezoek aan 
het chocolademuseum, een rondleiding en een demonstratie over het maken van 
pralines met proeverij. Voor de chocoholics een waar genot! 

De derde dag kondigde het weer zich van zijn slechtste kant aan. Regen, regen en nog 
meer regen. Ook de wandeling van vooral 
de eerste dag, liet zich bij velen nog voelen. 
Ondertussen waren Nancy, Marino en Tibo 
ons komen vervoegen en zorgden in 
Taverneux voor warme soep ’s middags. 
Sommigen gingen mee met de bus naar 
Taverneux om te helpen bij de lunch voor de 
dappere wandelaars. Wie het wenste, kon 
die namiddag het Bastogne War Museum 
bezoeken. Ikzelf bleef met een aantal 
anderen in Houffalize. Na een gezellig 
aperitief en een croque  ging ik op verkenning in het dorpje en in en rondom het hotel, 
om al redelijk snel terug te keren door een verkrampte spier die mij al van de namiddag 
ervoor parten speelde.  

Hoewel er dansavond - in coronatijden zijnde ‘bal masqué’ (met mondmasker) -, op het 
programma stond in de bar, bleken sommige Padstappers ditmaal nog niet hongerig. 
Ze waren in ‘ Le grand café’ in Houffalize nog strijd aan het leveren met de op de loer 
liggende ‘kabouterkes van Achouffe’. De sfeer aan tafel zat er bij hun aankomst dan 
ook al snel goed in, en uit de verhalen kon je afleiden dat de kabouterkes die avond 
menig veldslag hadden gewonnen, zowel in ’t café als in de bar.  

En zo was het alweer onze laatste wandeldag. De bussen brachten ons vandaag naar 
de streek van Herve, bekend om zijn sterk 
geurende en smakende kaas. Bij de 
plaatselijke wandelclub, toepasselijk ‘Les 
Piquants de Herve’ genaamd, konden we 
kiezen uit verschillende afstanden in een 
glooiend landschap tussen weiden en 
boomgaarden. Het werd een aangename 
kennismaking met deze voor mij onbekende 
streek die grenst aan de Voerstreek. In 
tegenstelling tot de kaas, kon de Val-Dieu, 
een plaatselijk bier, mij wel bekoren. 

Op de terugweg werden we nog vergast op een heerlijk buffet in een wokrestaurant in 
Ath. En daarna was het alweer tijd om afscheid te nemen na deze prachtige en 
schitterend georganiseerde wandelreis. Wat hebben we geluk om lid te zijn van zo’n 
club! En ondertussen dromen we alweer van een volgende zomerreis… 

Laetitia De Mecheler  

 
 
Romain en Laetitia, hartelijk dank voor je bijdrage!  
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De Sinterklaastocht van 28 november 

Na vier redelijk succesvolle organisaties keken we er begin november naar uit om van 
de Sinterklaastocht een wandelfeest te maken. We hadden er goede hoop op, met de 
nodige voorzorgen zou het lukken. 

De bestellingen werden bekeken, 1.500 speculaas sinterklazen, de nodige chocolade 
baasjes voor de kinderpakketjes en voor het eerst gingen we weer voor de full option 
aan voeding met als toetje pannenkoeken. We keken er naar uit. 

Naarmate de tijd verstreek werd alles dag per dag bekeken. 
De coronacijfers liepen langzaam maar zeker op. Hoe korter 
we bij de organisatie kwamen, hoe steiler de curve werd. Dit 
zag er niet goed uit. Ruim een dikke week voordien voelden 
we de bui al hangen. Het zou kantje boord worden om nog te 
mogen organiseren. Om daarover zekerheid te krijgen werd 
contact opgenomen met de stad. We kregen te horen dat de 
maatregelen allicht in die week zouden verstrengen en dat 
de mogelijkheid erin zat dat we geen drank meer mochten 
aanbieden aan tafels. Dit zou vermoedelijk enkel mogen 
wanneer dit gebeurt door professionele cateraars of in cafés. 
Dit dreigde dus een moeilijke opdracht te worden.  

In allerijl werd een bestuursvergadering georganiseerd. 
Hoofdpunt: organiseren we de Sinterklaastocht? Zo ja, wat 
kan er nog wel en wat niet en hoe doen we dat? We zaten op 
twee dagen voor de veiligheidsraad, zeven dagen voor onze 
organisatie. Onmiddellijk zagen we de ernst van de zaak in. We dienden te beslissen, 
we bekeken welke bestellingen we konden annuleren, we wikten en wogen. Het verdict 
viel, we organiseren de Sinterklaastocht, weliswaar met de beperkingen die ons zullen 
worden opgelegd. Alles werd herdacht, alles voor herbekeken. Nieuwe info zorgde voor 
nieuwe maatregelen. We lieten de medewerkers weten dat we beperkter en vooral 
totaal anders moesten organiseren, en riepen wie zin had op, om de nieuwe en de 
overgebleven aangepaste jobs op te nemen. .  

Na al deze aanpassingen konden we uiteindelijk organiseren. De eerste wandelaars 
stonden al vroeg aan de deur, waar hun Covid Safe Pass werd gecontroleerd en hen 
een fluorescerend polsbandje werd aangemeten. Het was nog pikdonker maar toch 
kwam de vraag al om te mogen vertrekken, onder het mom voor de regen terug te zijn. 
Om 7u19 gaven we toe aan de opdringerige wandelaars, allen wellicht klaar om de 32 
km te stappen. Intussen kwamen de wandelaars langzaam de zaal ingestapt, de 

meesten ontgoocheld dat we geen drank 
mochten aanbieden en zo zittend het virus 
aan elkaar doorgeven. Maar geen nood, 
iedereen toonde begrip. Na het bestellen van 
de mattentaarten, het kopen van een broodje 
voor onderweg of even langs de shop te 
passeren, kon men op weg. 

Het parcours lag er, na de vele regen van de 
voorbije 24 uur, her en der sappig bij. In de 
voormiddag bleef het gelukkig nog droog en 
heel wat wandelaars konden hun gekozen 
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afstand droog afhaspelen. We verhoopten het beste, maar rond de middag was het 
zover, eerst lichte regen, gevolgd door meer regen en tenslotte bakken regen. Geen 
weer om een hond door te jagen? Allicht wel, want de moedige wandelaar hield vol. 
Meer zelfs, velen genoten van het intussen in modder geschapen parcours. Wandelen, 
het blijft een buitensport en het is zo afhankelijk van het weer.  

Eens de klok van 15u in het zicht, konden we de balans opmaken. 35 kinderen waren 
op zoek naar het juiste woordje of de juiste zin op hun antwoordblad. Moedige stappers, 
die na deelname een extra geschenkje in ontvangst mochten nemen. Naast de kinderen 
waren er in totaal toch nog 918 wandelaars op stap. Onder hen 183 niet bij een club 
aangesloten stappers, zijnde 20% en 279 Padstappers. We hoeven niet ver te zoeken, 
de reden van de magere opkomst is zeker en vast te zoeken in de pas aangekondigde 
coronamaatregelen en het slechte weer. We waren dan ook al bij al tevreden. 

Hierna de uitslag van onze Sinterklaastocht. 

1 WSV Egmont Zottegem 72 16 Les Hurlus en Balade 8 

2 Wandelclub Nieuwpoort 45 17 Burchtstappers Herzele 7 

3 Hanske De Krijger Oudenaarde 29 18 Les Sans Soucis Ghlin 7 

4 WV De Ijsbrekers Haaltert 22 19 Postiljon Wandelclub Merelbeke 6 

5 Wandelsport Vlaanderen 21 20 De Textieltrekkers Vichte 6 

6 Wandelclub De Marktrotters Herne 16 21 WSV De Hopbelletjes Opwijk 5 

7 Wandelclub De Schooiers Wichelen 12 22 Halfoogstvrienden Bellingen 5 

8 WSV De Kadees Aalst 11 23 WSV De Keignaerttrippers Oostende 5 

9 Everbeekse Wandeltochten 11 24 De Waterhoekstappers Heestert 4 

10 Dwars door Brakel 9 25 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 4 

11 Florastappers Gent 8 26 CSC Lierde/ Club voor Sport en Cultuur 4 

12 Boerenkrijgstappers 8 27 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 4 

13 De Pajotten Hekelgem 8 28 Singelwandelaars Strombeek-Bever 4 

14 De Heidetochten Kester-Gooik 8 29 WRC Manke Fiel 4 

15 Brugsche Globetrotters 8 30 Dorpscomité Bogaarden 4 

 

De Wafelentocht van 8 december 

Onze laatste organisatie, de Wafelentocht, dienden 
we noodgedwongen te annuleren. We konden 
onmogelijk op een veilige manier de wandeling 
organiseren.  

Maar van zodra we de mogelijkheid hebben om 
opnieuw te organiseren doen we ons uiterste best om 
het iedereen naar zijn zin te maken. Wil jij er dan ook 

bij zijn? Noteer dan nu alvast de data van onze georganiseerde wandelingen in het 
komende jaar.  

Wij kijken alvast uit naar je komst. 
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Padstappers Geraardsbergen vzw 
steunt goede doelen. 

Al vele jaren steunen we goede doelen via WalkOn en ook maken we elk jaar een deel 
van de opbrengst van de Natuurreservatentocht (€ 1.200) over aan Natuurpunt. Het zijn 
zowat stille gewoontes geworden, die hier toch ook nog eens onderlijnd mogen worden. 
Dit jaar doen we daarbovenop nog een duit in het zakje van Natuurpunt ten bedrage 
van € 425, afkomstig van giften naar aanleiding van onze bepijlde coronatochten. 
Natuurpunt plant er bossen mee aan in Aspelare en Nederhasselt. 

Maar er is ook nog de Warmste Week van Studio Brussel, die er ons enkele jaren 
geleden toe bracht om ook een meer maatschappelijk doel te steunen. Verleden jaar 
kon die actie niet doorgaan (nog een pijnlijke afgelasting op conto van het coronavirus) 
en dit jaar is het opzet zodanig veranderd, dat wij er ons ei niet in kwijt konden. Toch 
willen we jaarlijks een goed doel blijven steunen, zij het rechtstreeks aan het doel zelf, 
zij het onrechtstreeks via de Warmste Week 

Gezien onze activiteiten in de twee afgelopen jaren 
op geregelde tijdstippen in de war geschopt werden 
door het virus, heeft het bestuur besloten de 
opbrengst van de acties 2020-2021 opnieuw 
integraal te schenken aan Netwerk Levenseinde vzw. 
We weten dat de vzw is erkend door de Koning 
Boudewijnstichting en dat hun werk door onze leden 
wordt geapprecieerd. De storting zal dit keer evenwel 
rechtstreeks aan hen gebeuren. 

 

 

De acties (door de algemene vergadering in 2019 goedgekeurd) brachten, ondanks 

alles, toch mooie bedragen op: 

Bijdragen dinsdagwandelingen (€ 0,50 per deelnemer):   €   168,50 

Bijdrage zomerbarbecue (123 deelnemers):    €   492,00 

Bijdrage deelnemers kalendertochten (€ 0,10 per wandelaar):  €   479,00 

Samen goed voor een totaal van:     € 1139,50 

We zullen dit bedrag (afgerond € 1.200) storten aan de vzw, die er zeker en vast een 

goede besteding zal voor vinden. De vorige keer wisten ze ons te vertellen dat met onze 

steun een aantal pijnpompen konden worden aangekocht, waarmee het levenseinde 

waardig en kwalitatief kon worden verbeterd. Wil je meer weten over deze organisatie 

surf dan eens naar hun website www.netwerklevenseinde.be. 

Voor 2022 zal de algemene vergadering van het voorjaar opnieuw een goed doel kiezen 

en zich beraden over de acties waarmee we het geld willen inzamelen. 

  

http://www.netwerklevenseinde.be/
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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). 

Zwarte populier (loofboom) 

De zwarte populier is een plant uit de wilgenfamilie en geldt als de meest bedreigde 
boomsoort in Europa. In Vlaanderen komt deze zeldzame boomsoort nu enkel nog 
in het landschap voor als overlever uit vroegere tijden.  De boom kan 100 tot 150 jaar 
oud worden (soms wel tot 300 jaar).  

Oorspronkelijk was hij hier te vinden langs rivieren in 
natuurlijke bossen, die periodiek onder water komen te 
staan. Door het rechttrekken van meanders, het verbreden 
van rivierbeddingen, het indijken van rivieroevers en de 
middeleeuwse bosontginningen in de 12de en 13de eeuw 
werden deze bossen vrijwel geheel vernietigd. De meeste in 
de natuur voorkomende Zwarte populieren zijn te vinden in 
de IJzervallei (enkele honderden in de omgeving van 
Poperinge, Diksmuide en Veurne). Dichter bij ons in de 
Denderstreek kan je in de omgeving van Lessen en Ath ook 
nog enkele tientallen Zwarte populieren spotten. Verder zijn er nog een paar 
exemplaren te vinden in de Schelde- en de Maasvallei.   

De Zwarte populier is een soort die veel lijkt op de veel bekendere Canadapopulier. Wat 
logisch is want de Canadapopulier is een kruising tussen de Zwarte populier en een 
Noord-Amerikaanse populiersoort. De Zwarte populier kan je herkennen aan zijn 
ruitvormig blad met een fijn getande of gezaagde rand, die niet steeds gewimperd 
is. Het blad van de Canadapopulier is eerder driehoekig tot ruitvormig.  De bladsteel 
van de zwarte populier is plat en meestal onbehaard. De Canadapopulier heeft één of 

twee klieren aan de bladvoet, daar waar deze bij de zwarte 
populier ontbreken. De Zwarte populier heeft eerder ronde 
twijgen, terwijl die van de Canadapopulieren meestal 
hoekig zijn.  

De boom vertoont een diep gegroefde, knoestige stam. 
Onderaan de stam heeft hij vaak veel scheuten. Hij heeft, 
naast zijn natuurwaarde, ook een bijzondere 
erfgoedwaarde. Ze werden indertijd aangeplant op de hoek 
van drie percelen om zo de perceelsgrenzen te markeren 
en grensbetwistingen te voorkomen. In tegenstelling tot 
grenspalen, was het immers toen onmogelijk om deze 
hoekbomen te verplaatsen zonder sporen achter te laten. 

Op de grens van Hekelgem en Erembodegem, op een 
talud langs de weg, kom je nog een oud exemplaar tegen. Hij maakt, als historische 
grensboom, deel uit van de administratieve grens tussen de provincies Vlaams-Brabant 
en Oost-Vlaanderen. Dit exemplaar is, met inbegrip van een cirkelvormige zone met 
een straal van 33 meter rond de boom, beschermd als monument. Als je in de buurt 
gaat wandelen, neem dan even de tijd om dit uitzonderlijk exemplaar te bewonderen. 

De Zwarte 
Populier staat in 

de Griekse 
Mythologie 

symbool voor 
nacht, verdriet 

en verlies. 

Foto: Geert Van der Linden 
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Sneeuwklokje (planten) 

Het gewoon sneeuwklokje of Galanthus nivalis is een tot de narcisfamilie 
behorend bolgewas. Galanthus komt van het Oudgrieks γάλα (gala) wat melk betekent 
en ἄνθος (anthos) wat staat voor bloem, nivalis betekent: in of bij de sneeuw groeiend. 

De plant is afkomstig uit Zuid-Europa en is in de Lage Landen verzeild geraakt in de 
achttiende eeuw. Ze werd ingevoerd door kooplieden als sierplantensoort om op 
landerijen, boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke te worden aangeplant. De plant 
handhaafde zich daar, werd vaak verplant, vermenigvuldigd en verwilderde bovendien 
snel. Ze hebben een voorkeur voor een kalk- en humusrijke grond in de halfschaduw. 
Men vindt ze dan ook gemakkelijk in bossen, boomgaarden, aan hagen en in struwelen, 
in oude tuinen en boerentuintjes, in grasland, aan waterkanten (beekoevers) en op 
dijken. 

Gewone sneeuwklokjes groeien vaak in trosjes en 
kunnen tot 20 cm hoog worden; de bollen zijn 
ongeveer anderhalve cm groot. Sneeuwklokjes 
bloeien in februari en maart, soms in april of mei. 
Elke bloeistengel draagt één knikkende bloem die 
van de top van deze stengel naar beneden hangt. 
Deze bloem heeft zes bloemdekbladeren. De 
buitenste drie bloembladen zijn wit met geel, 
langwerpig en anderhalve cm lang. De binnenste 
drie zijn half zo lang, omgekeerd hartvormig-eirond 

en met een groene vlek aan de top. Aan de binnenkant ziet men groene hoogtestrepen. 
De stijl is priemvormig met een niet gedeelde stempel. De planten hebben verschillende 
bloemstengels en zijn tweeslachtig dit wil zeggen dat ze zowel bloemen hebben met 
één of meer meeldraden (mannelijk) als één of meer stampers (vrouwelijk).  

De meestal twee lijnvormige, wortelstandige bladeren zijn 
1,4 - 1,8 cm breed blauwachtig groen. Bij andere soorten 
dan het gewone sneeuwklokje zijn de bladeren 
heldergroen. De bladrand is gaaf.  

De bloem lijkt wit doch is feitelijk kleurloos. Een 
fijngeknepen bloemblad blijkt glashelder te zijn, doordat 
de luchtbelletjes tussen de bladcellen dan weggeperst 
zijn. Het is deze lucht die het invallende licht in alle richtingen weerkaatst, waardoor het 
als wit wordt waargenomen. 

De bloei vroeg in het jaar lijkt ongunstig voor insectenbezoek en voor kruisbestuiving, 
maar is dat niet. Bij gunstig weer halen honingbijen en hommels al vanaf februari uit 
sneeuwklokjes een licht oranjekleurig stuifmeel en zelfs een kleine hoeveelheid nectar. 

De doosvrucht van het gewoon sneeuwklokje is eivormig en vlezig. Het plantje is 
eenzaadlobbig, kiemend met één kiemblaadje. Indien er zaden worden gevormd kan 
dat door mieren worden versleept, omdat er een mierenbroodje aan zit. In de Benelux 
treedt echter gewoonlijk geen vruchtzetting op. In Midden- en Zuid-Europa vliegen 
vroeg in het jaar meer insecten en kan gemakkelijker vruchtzetting optreden. Veruit de 
belangrijkste vorm van vermeerdering gaat hier dan ook via ongeslachtelijke 
voortplanting: de vermeerdering van de bollen. Deze bolletjes zijn giftig. 

  

Galantamine, 
een stof voorkomend 

in sneeuwklokjes, 
wordt gebruikt voor 
de behandeling van 

Alzheimer. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenbroodje
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vruchtzetting&action=edit&redlink=1
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De Das (zoogdier) 

De (Europese) das is onze grootste inheemse marterachtige. Het is een nachtdier dat niet actief 
op prooien jaagt maar met zijn neus aan de grond in zijn territorium rondscharrelt op zoek naar 
langzaam bewegende prooien en plantaardig voedsel. Het zijn ronduit slechte jagers, die zich 
tevreden moeten stellen met wat ze toevallig voor de neus tegenkomen want hun luidruchtige 
manier van foerageren laat alles wat alert is ontsnappen. Het is daardoor een opportunistische 
omnivoor en geen typisch roofdier. Ze eten voornamelijk regenwormen, die ze 's nachts in 
weilanden en open gebieden opsporen. Verder staan, naargelang het seizoen, bosvruchten, 
gevallen fruit, noten, eikels, knollen, maïs, koren, paddenstoelen, knaagdieren, slakken, kevers 
en hommel- en wespenbroed op hun menu. In bermen, weilanden en graslanden wroet de das 
naar insectenlarven, wanneer die gedurende een paar weken in het voor- en najaar onder het 
gras zitten.  

De das heeft een grote, brede kop en een zwaargebouwd gedrongen lichaam. Hij heeft korte 
poten en een korte, brede, bossige staart. Zowel de mannetjes als de kleinere vrouwtjes hebben 
een erg herkenbare vachttekening. De kop heeft opvallende zwart-witte banden en de oren zijn 
zwart met een witte rand. De bovenzijde van zijn rug is grijs, de poten zwart. Op de eveneens 
zwarte buikzijde komen vaak bruine haren voor. Vrouwtjes wegen tussen 7 en 14 kg, de wat 
grotere mannetjes tussen 9 en 17 kg. Met zijn wigvormige gedrongen lichaam, korte staart, 
kleine kop en lange snuit is de gemiddeld 75 cm grote das goed aangepast aan het leven in de 
wirwar van gangen van zijn ondergrondse burcht, waar hij zich overdag in terugtrekt.  

De das graaft de burchten met zijn korte, sterke poten en 
stevige nagels over het algemeen tussen struiken en in heggen 
en houtwallen. Hij scherpt daarvoor zijn nagels en dat is vaak 
te zien op boomstammen bij de burchten waarop krabsporen 
van een das te vinden zijn. Er zijn drie tot tien ingangen, die 
één tot tien meter van elkaar verwijderd kunnen liggen. Bij 
uitzondering kunnen de ingangen zelfs honderd meter van 
elkaar af liggen. De gangen hebben een diameter van minstens 
dertig centimeter en leiden naar verscheidene kamers. Kamers 
worden bekleed met plantaardig materiaal, zoals varens, 
bladeren en droog gras. Meestal delen twee tot drie dieren één 

nestkamer. Ze gebruiken zelden langer dan een paar dagen dezelfde kamer als slaapplaats. 
Het nestmateriaal wordt tussen de kin en de voorpoten geklemd en achterwaarts de gangen 
ingebracht. De bekleding wordt ook geregeld vervangen en dat zie je aan de ingangen van de 
burchten. Daar vind je vaak naast hopen aarde van gegraven tunnels en kamers ook het oude 
nestmateriaal.  

Naargelang het aantal dieren in een clan en de ligging en het gebruik van het territorium, is er 
een bepaalde structuur waar te nemen. In de hoofdburcht worden de jongen geboren. Nabij de 
hoofdburcht bevinden zich een aantal bijburchten, deze doen dienst als reserveburchten en zijn 
dus niet permanent bezet. Verderaf de hoofdburcht kan er zich een ‘subsidiary’ burcht (een 
buitenverblijf?) bevinden. Ook deze burcht is niet permanent bezet, maar kan naargelang het 
seizoen ingenomen worden. Vaak is deze burcht gelegen nabij een tijdelijke voedselbron. Tot 
slot zijn er nog de vluchtpijpen, verspreid over het hele territorium. 

Buiten de burcht liggen vaste latrines: ondiepe (10 tot 15 cm), onbedekte putten waar de 
uitwerpselen worden achtergelaten. Deze putjes liggen soms vlak bij de ingangen, maar de 
meeste liggen in het fourageergebied en aan de territoriumgrenzen, om zo het territorium te 
markeren. Een territorium is meestal zo'n dertig tot vijftig hectare groot. Voedselgronden 
overlappen vaak met die van nabijgelegen groepen. 

Een groep bestaat meestal uit meer vrouwtjes dan mannetjes. Per territorium of clan is er een 
dominant vrouwtje. Zij is in principe de enige die jongen krijgt, maar het komt voor dat soms ook 
andere vrouwtjes worden bevrucht. Er is geen vaste paartijd, het vrouwtje kan het hele jaar door 
paren maar doet dat voornamelijk in de periode van februari tot mei. De paring duurt een 

Burchten herken je 
aan de mestputjes 
errond en de grote 

hopen zand en 
‘gemorst’ 

nestmateriaal. 
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kwartier tot een uur. Dassen hebben een zogenaamde uitgestelde draagtijd waarbij de 
bevruchte eicellen in kiemrust blijven tot december. Pas dan ontwikkelen de eicellen zich verder 
en in februari worden er twee tot drie blinde en bijna kale roze jongen geboren. De zoogtijd 
duurt minstens twaalf weken, maar bij voedselgebrek kan de zoogtijd tot zes maanden duren. 
Nadat de jongen zijn gespeend, leven ze de eerste paar dagen van halfverteerd voedsel dat 
door de moeder wordt uitgebraakt.  

De jongen verlaten na acht tot negen weken de 
burcht om de omgeving te verkennen en hun 
moeder te vergezellen op haar 
voedselzoektochten. Vanaf juni durven ze er alleen 
op uit te trekken. Mannetjes zijn na negen tot 
achttien maanden geslachtsrijp, vrouwtjes pas na 
twaalf tot vierentwintig maanden. Over het 
algemeen blijven dieren hun hele leven bij dezelfde 
burcht, al komt het geregeld voor dat dieren op een 
gegeven moment de burcht verlaten om zich aan te 
sluiten bij een andere groep. Het zijn vaker 
mannetjes dan vrouwtjes die de burcht verlaten. De 

dieren sluiten zich dan aan bij naburige groepen, maar ze kunnen zich ook enkele kilometers 
verderop vestigen. 

Het sociale leven beperkt zich tot de burchtsite en alhoewel ze in groep samenleven, gaan ze 
toch afzonderlijk op zoek naar voedsel. Ze verlaten in de schemering de burcht en beginnen 
met het uitvoerig verkennen van de omgeving en het verzorgen van elkaars vacht.  Daarna is 
er tussen de verschillende familieleden uitvoerig contact in de vorm van spelen en elkaar van 
muskus voorzien. Muskus is een geurstof afkomstig uit klieren bij de staartbasis, die ze onder 
meer gebruiken om het territorium af te bakenen en elkaar te herkennen. Zij communiceren met 
een grote verscheidenheid aan geluiden. Dassen houden geen winterslaap, maar ze zijn wel 
veel minder actief in de winter en houden als het ware een winterrust. Ze komen veel minder 
buiten en teren op hun wintervoorraad die ze in de herfst hebben aangelegd.  

Dassen worden doorheen heel Vlaanderen waargenomen. Door de jacht en het vernielen van 
dassenburchten is de das in Oost- en West-Vlaanderen zeldzaam, en in Antwerpen en Vlaams-
Brabant is hij mogelijk nog zeldzamer. In verschillende zuidelijke delen van Limburg komen ze 
wel vaak voor. Een das wordt in het wild maximaal 14 jaar, maar gemiddeld overleven ze onze 
beschaving maar 5 jaar. Eén vijfde van de populatie sneuvelt immers in ons verkeer.  

De das is goed waarneembaar door de vele sporen die hij achterlaat. 
Zowel zijn loopsporen, eetsporen, uitwerpselen en bewoningssporen, 
zijn vrij goed herkenbaar. De pootafdrukken hebben de vorm van een 
halvemaan met 5 ovale tenen met zware nagelafdrukken van lange 
nagels aan de voorpoten tot wel 3 cm. Ze zijn 5 tot 6 cm breed met een 
niervormig middenvoetkussen. Dassen lopen, in tegenstelling tot alle 
andere marterachtigen, niet in de typische martersprong, maar met een 
schommelende stap of draf. Vraatsporen van de das kun je aantreffen op 
maïskolven. Ze knakken de stengels, waardoor ze bij de maïskolven kunnen en trekken de 
schutbladen er in smalle rafels vanaf. Heb jij sporen gevonden? Meld het op 
www.waarnemingen.be.  

Met het project ‘Dieren onder de Wielen 2.0’ wil Natuurpunt iedereen oproepen om dode dieren 
langs de weg te melden. Zo kan men de gevaarlijkste wegen voor dieren in kaart brengen. Heb 
je een dode das of een ander dood dier langs de weg gezien? Ga naar 
www.dierenonderdewielen.be en meld het.  

  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.dierenonderdewielen.be/
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Aangifte ongeval? - Nieuwe werkwijze! 

Vanaf 1 januari 2022 wordt Ethias de nieuwe verzekeraar voor ongevallen bij Wandelsport 
Vlaanderen (WSVL). 

De dekkingsvoorwaarden blijven nagenoeg gelijk aan deze die in voege waren. Enkel voor 
brilschade moet er nu ook lichamelijk letsel zijn vastgesteld om tussenkomst van de verzekering 
te krijgen. 

Er zijn twee formulieren die aan verzekeraar Ethias per e-mail moeten gestuurd worden: het 
ongevalsaangifteformulier en het medisch attest. 

Werkwijze bij aangifte op een georganiseerde wandeling  

Op vertoon van het betalingsbewijs (inschrijvingsbewijs 
wandeling), geeft de organiserende club aan het 
slachtoffer een formulier "medisch attest", dat ingevuld 
moet worden door een arts. 

Het slachtoffer vraagt bij de eigen club een 
ongevalsaangifteformulier of download er zelf een van 
de website van Wandelsport Vlaanderen (deel Club & 
Ledeninfo  Onze verzekering) 

Het slachtoffer mailt de beide ingevulde formulieren 
(ongevalsaangifte en medisch attest) op eigen 

verantwoordelijkheid naar: verzekeringen@wandelsport.be.  

Hulp bij het invullen en/of het doormailen van de aangifte kan steeds bekomen worden bij de 
ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be). 

Werkwijze bij aangifte op een niet-georganiseerde wandeling 

Het slachtoffer dient aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be) een 
digitaal aangifteformulier én een medisch attest te vragen. Het medisch attest moet door een 
arts worden ingevuld. Het aangifteformulier moet door het slachtoffer zelf ingevuld worden en 
samen met het ingevulde medische attest doorgemaild worden naar 
verzekeringen@wandelsport.be. 

Verdere afhandeling door Ethias 

Ethias stuurt het slachtoffer een mail met een dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten 
in te dienen en dergelijke. 

Onkosten moeten door het slachtoffer eerst worden betaald. Nadien moeten de bewijsstukken 
(facturen, overzicht van de mutualiteit, rekening van de apotheker, ...) met vermelding van het 
dossiernummer gescand en doorgemaild worden naar Ethias. 

Ter herinnering:  

Als lid ben je verzekerd als je individueel gaat wandelen. Op een georganiseerde wandeltocht 
ben je ook verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georganiseerde 
wandeltocht ben je enkel verzekerd mits in het bezit van een geldig inschrijfbewijs. Onze 
verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit zoals op onze BBQ, 
het ledenfeest, ….   

De verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als buitenland. 

  

ONGEVALSAANGIFTE 

+ 

MEDISCH ATTEST 

digitaal naar 

verzekeringen@wandel

sport.be 

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:ledenbeheer@padstappers.be
mailto:ledenbeheer@padstappers.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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Wandelsport Vlaanderen start 
met een clubcompetitie. 

Dit clubkampioenschap start op 1 januari 2022. Alle Vlaamse 
clubs die op de laatste werkdag van september 50 leden telden, doen mee aan dit 
clubkampioenschap. Er worden zo 9 afdelingen samengesteld. Elk van de afdelingen 1 
tot 8 telt 25 clubs, in afdeling 9 is het aantal afhankelijk van het aantal Vlaamse clubs 
(momenteel in die afdeling 32 clubs). 

Bij de start van deze competitie worden de afdelingen samengesteld op basis van het 
aantal leden. Dit heeft tot gevolg dat we deze competitie starten in de 1ste afdeling op 
een voorlopig tweede plaats na Egmont Zottegem.  

Leden kunnen gedurende het wandeljaar punten verdienen 
voor hun club als ze geldig ingeschreven en gescand 
werden. Op het einde van het seizoen wordt een klassement 
binnen de afdeling opgemaakt. Die rangorde bepaalt of de 
club zakt of stijgt naar een lagere of hogere afdeling.  

Hoe, op welke tochten en hoeveel punten kunnen worden 
verdiend zal duidelijk moeten worden uit de lezing van het 
decembernummer van het Walking Magazine. 

Voorlopig kijken wij de kat wat uit de boom. Onze leden 
verplichten om deel te nemen aan bepaalde wandelingen 

hebben we de voorbije jaren bewust niet willen doen. We zijn best tevreden als je ergens 
gaat wandelen, in beweging blijft en onze club een goed hart toedraagt. Het is wel zo, 
dat door jullie aanwezigheid her en der op tochten te lande, onze club gezien wordt, wat 
dan weer een positieve invloed heeft op de opkomst op onze eigen tochten. Maar met 
punten behalen waren we echt niet bezig, laat staan met een klassement, alhoewel we 
graag onze naam hooghouden. 

Halen wij in de geplande competitie een mindere score dan is dat zo. Het is voor ons 
immers al niet gemakkelijk, bij gebrek aan veel burenclubs, om veel punten bij elkaar te 
sprokkelen in de onmiddellijke omgeving. Clubs die centraler in de provincie liggen 
hebben het op dat vlak een stuk gemakkelijker. We zien zelf dat de meeste wandelaars 
slecht tot 25 km rijden om deel te nemen aan een wandeling.  

We zijn dan ook nog altijd van oordeel, dat je als wandelaar zelf moet kunnen bepalen 
waar, wanneer en hoeveel je wil wandelen. Kies zelf de mooiste regio’s om te stappen 
en kies zelf een wandeling die jij zelf de moeite waard vindt. Elders in het clubblad staat 
er een wandelkalender. Dit zijn tochten die we aanraden en die zeker en vast het 
wandelen waard zijn.  

 

Dus stap als je kan zoveel mogelijk punten bij elkaar, maar doe dit niet ten koste 
van je wandelplezier. 

  

Verzamel 
punten voor je 

club door 
geldig in te 

schrijven en je 
lidkaart te 

laten scannen. 
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Dankwoord. 

Na de Sinterklaastocht viel onverwacht het doek over de wandelorganisaties van 2021. 
Onze laatste organisatie, de Wafelentocht, konden we niet organiseren onder de door 
de overheid opgelegde maatregelen. Het werd echt een jaar waar we terug ons beste 
beentje dienden voor te zetten om te organiseren. Voor elk van ons was het zoeken 
hoe we op een veilige manier de wandelaars op een vlotte manier konden ontvangen.  

De situatie met het virus speelde ons dikwijls parten. Soms heb je van die jaren dat er 
heel veel tegenzit. Wel 2021 was er zo één. We mochten dan toch nog 5 organisaties 
doen. Met heel veel goesting begonnen eind juni, ging het naar augustus, september, 
oktober en eindigden we in november. Stuk voor stuk sterke organisaties, maar het 
weer was de spelbreker. Op onze 5 organisaties hadden we er slechts één waar we het 
droog hielden. Meer zelfs, de Zomer- en Adriaanstocht, de Winteruurtocht en de 
Sinterklaastocht hadden af te rekenen met heel veel regen. Dat vertaalt zich in de 
deelnamecijfers. Niet alleen onze leden bleven hierdoor weg, ook anderen zagen tegen 
wandelen in de regen op. Maar al bij al, we mochten toch nog 4.789 wandelaars 
ontvangen. Heel wat minder dan we gewoon zijn, maar hopelijk gaat het in 2022 een 
stuk beter. 

We kunnen dan ook maar met heel veel respect dank je wel zeggen aan zij die er waren. 
In de eerste plaats de helpers die hun stinkende best deden om alles op de goede 
manier te organiseren. Was het hulp bij het uitpijlen, het opbouwen, de dag zelf of bij 
de opruim, elk heeft zijn belang gehad in dit geheel. Aan allen heel veel dank daarvoor. 

Was je er als wandelaar, dan ook verdien je een woordje van dank. Jullie zagen dat het 
goed was en jullie hebben hopelijk genoten van de aangeboden omlopen en de 
bedrijvigheid in de diverse zalen. Jullie aanwezigheid is immers een erkenning en steun 
voor het werk dat het bestuur en zijn naaste medewerkers verrichten. 

Intussen hebben we ook terug de draad van de dinsdagwandelingen kunnen opnemen. 
Het was soms zoeken hoe we het best de organisatie aanpakten. Maar het lukte om 
met een ploeg ervaren gidsen te zorgen voor mooie omlopen en degelijke begeleiding. 
Ook zij verdienen een woordje van dank. 

Maar ook het clubbestuur leverde de voorbije maanden extra inspanningen. Alles tot in 
de puntjes voorbereiden, aanpassingen op het laatste moment inplannen en veelvuldig 
online vergaderen vanuit hun kot. Niet steeds gemakkelijk, maar ook dat lukte 
wonderwel goed. Aan elk van hen mag ook een woordje van dank worden gegeven 

Ben je vooraf, de dag zelf of later komen helpen, elke bijdrage is en was belangrijk. De 
vele vrijwilligers zijn de ruggengraat van de vereniging, mede dankzij hen vallen alle 
puzzelstukjes in elkaar en wordt alles tot in de puntjes voorbereid. Na de tocht merken 
we naast de vermoeidheid, vooral blijdschap en een lichte, maar prominent aanwezige 
euforie. Het voldaan gevoel van “We hebben het weer gedaan”, dat iedereen op 
iedereen afstraalt en dat elkeen positieve energie geeft, voelt niet alleen als een 
beloning, maar is het ook. 
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Vrijwilligers gezocht voor onze 
wandelorganisaties. 

Ons aanbod: 

 Gezellige dynamische sfeer, waar tussen het werk door mag worden gelachen.  
 Eten en drank gedurende de hele dag. Wij vragen enkel om voorzichtig te zijn 

met het gebruik van alcoholische drank tijdens de werkzaamheden. Na de 
wandeling kan er desnoods een extra glaasje worden gedronken. 

 Een jaarlijks leuk medewerkers-etentje, met gezellig samenzijn. 
 Taken naar je voorkeur, mogelijkheden en bekwaamheden.  

Onze vraag: 

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

 Parkeerwachters, inschrijvers, afstempelaars, kassiers, mensen die de toog of 
de koffiestand bemannen, afruimers, hulp in de keuken, mensen die zorgen voor 
de bevoorrading van de rustposten, enz. Ervaring is niet vereist. 

 Het wordt voor iedereen nog leuker als je samen met alle medewerkers kan 
blijven tot het lokaal (rustpost of startplaats) volledig opgeruimd is. Ook hier geldt 
het motto: “Vele handen maken het werk licht”. 

 Wie nog wat meer tijd en goesting heeft is steeds welkom om de zalen mee klaar 
te zetten. Dit gebeurt meestal de dag voor de wandeling. Hoe meer medewerkers 
er aanwezig zijn, hoe lichter het werk en hoe sneller alles klaar is. 

 Medewerkers die willen mee opbouwen de dag voor de wandeling en zelf kunnen 
gaan wandelen tijdens de wandeling.  

Onze uitgebreide ploeg medewerkers heeft zoals in alle verenigingen voortdurend nood 
aan verjonging. Heel wat medewerkers hebben ons na de coronaperiode laten verstaan 
dat ze wegens een dagje ouder worden er willen mee stoppen. Het zou jammer zijn dat 
we onvoldoende leden zouden kunnen motiveren om alle takenpakketten opgevuld te 
krijgen, die noodzakelijk zijn om geslaagde wandeltochten te organiseren en zodoende 
verplicht zouden zijn tochten of activiteiten af te voeren.  

Per tocht - en we hebben zo 9 tochten - hebben we een zestigtal medewerkers nodig. 
Onze vraag naar nieuwe medewerkers is dus groot. Laat je niet kennen en laat je 
kunsten, je bekwaamheden zien. Elke mens heeft zijn kwaliteiten en die kunnen wij 
nuttig inzetten binnen ons sociaal gebeuren. De ene is al wat handiger dan de andere, 
de andere al wat telvaardiger dan de ene. Sommigen bedienen liever wandelaars en 
anderen werken liever achter de schermen in de keuken of de bevoorrading.  

Wil je een dergelijke taak op jou nemen, hetzij éénmalig, hetzij meerdere keren, dan 
kan je dit aanduiden in de lijst hierna. Vul dit blad a.u.b. in en geef het af aan Kurt of 
stuur een mailtje naar Kurt met eventuele taken die je wenst op te nemen 
(kurt.martens@padstappers.be). 
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Antwoordstrook vacatures. 

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

Naam/familie: 

E-mail adres: 

Telefoonnummer: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAAM           

M
a

n
n

e
k

e
n

-P
is

 t
o

c
h

t 

Z
o

n
d

a
g

  
3

0
 j
a

n
u

a
ri

 

K
ra

k
e

li
n

g
e

n
to

c
h

t 

W
o

e
n

s
d

a
g

  
2
3

 f
e
b

ru
a
ri

 

M
a

tt
e

n
ta

a
rt

e
n

to
c

h
t 

P
a

a
s

z
o

n
d

a
g

  
1

7
 a

p
ri

l 

G
a

v
e

rs
w

a
n

d
e

li
n

g
 

P
in

k
s

te
rm

a
a

n
d

a
g

  
6

 j
u

n
i 

Z
o

m
e
r-

 e
n

 A
d

ri
a
a

n
s

to
c

h
t 

Z
a

te
rd

a
g

  
6
 a

u
g

u
s
tu

s
 

N
a
tu

u
rr

e
s

e
rv

a
te

n
to

c
h

t 

Z
o

n
d

a
g

  
2

5
 s

e
p

te
m

b
e
r 

W
in

te
ru

u
rt

o
c

h
t 

Z
a

te
rd

a
g

  
2
9

 o
k

to
b

e
r 

S
in

te
rk

la
a

s
to

c
h

t 

Z
o

n
d

a
g

  
2

7
 n

o
v

e
m

b
e
r 

W
a

fe
le

n
to

c
h

t 

W
o

e
n

s
d

a
g

  
1
4

 d
e

c
e

m
b

e
r 

          

          

          

          

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

 Toog  Ruimen tafels  Bevoorrading 

 Koffie- en broodjes  Kassa  Parking 

 Keuken  Inschrijving  Uit- en afpijlen 

 Dag voordien zetten  Opruimen na tocht  Bedeling onderweg 

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

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

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

  

mailto:kurt.martens@padstappers.be


Het Padstapperke 

Januari 2022 - 27 

 

Onze komende organisaties. 

Dat kleine onding dat mensenlevens kost, houdt ons al maanden bezig en al gruwel ik 
van het gebruik van de term ‘voorzorgsmaatregelen’ of ‘veiligheidsvoorschriften’, we 
kunnen er niet omheen dat de ernst van de situatie en de bescherming van de 
volksgezondheid deze opofferingen noodzakelijk maken. Aan de andere kant begint het 
zowat een gewoonte te worden om te organiseren met een bang hartje: gaat het door 
of niet? We moesten ondertussen al de Sinterklaastocht (28 november) drastisch 
reorganiseren, ja zelfs tot op het bot afslanken en de plannen voor de Wafelentocht 
(8 december) zonder meer definitief opbergen, met alle financiële gevolgen.  

Maar onze opdracht is nu eenmaal organiseren van wandeltochten en daar willen we in 
blijven investeren. Net zoals die vorige organisaties bereiden we ook nu de geplande 
tochten en activiteiten voor net alsof ze kunnen doorgaan, met daarnaast een gans 
pakket aan “wat als …” scenario’s. Die gaan van afgelasten tot afslanken, tot volledig 
herdenken van de betrokken activiteit. Helaas zijn er nu al zekerheden waardoor 
bepaalde activiteiten onmogelijk doorgang zullen kunnen vinden en waarvoor we geen 
(of nog geen) waardig alternatief hebben gevonden. 

Wat de geplande tochten betreft, hebben we er alles aan gedaan om terug mooie 
afwisselende omlopen uit te tekenen, goed verzorgde locaties vast te leggen en catering 
te voorzien van hoge kwaliteit.  We volgen de evolutie op van de vervloekte pandemie, 
staan klaar om bij te sturen en kijken uit naar wat alweer succesrijke edities zouden 
kunnen worden. Hou de nieuwsbrief en de website in de gaten voor de laatste 
berichtgeving. 

Op onze wandelingen blijven we ook in 2022 pakketten mattentaarten aanbieden aan 
de bijzonder scherpe prijs van € 7,50 (5 + 1 gratis). Ze zijn vers gebakken en zeer 
gegeerd, bestel en betaal ze daarom vóór je van start gaat op je wandeling, want op=op! 

Zoals in het reglement bepaald, worden onze andere activiteiten uitsluitend 
voorbehouden aan leden.  

 

Zaterdag 8 januari 2022 

Nieuwjaarsreceptie 

AFGELAST 

Ondertussen weten we dat samenkomen om een glas te heffen op goed nieuws, zoals 
een nieuw jaar, geen evidentie is in het nieuwe normaal. De afstandsregels zorgen 
ervoor dat de capaciteit van de zaal tot een 200-tal personen moet worden beperkt. De 
aanwezigen moeten er bovendien zittend en met mondmasker een feest proberen van 
te maken. Deze beperkingen zijn een zware domper op eventuele feestvreugde en 
betekenen ook dat we slechts een klein deel van onze leden zouden kunnen toelaten; 
een beperking die we helemaal niet zien zitten. Aan deze activiteit gaat ook een 
onzekere tijd vooraf waarin we proberen een nieuwe golf aan besmettingen te 
voorkomen met mogelijk nog meer maatregelen. In die periode, waarin alles zo maar 
drastisch kan wijzigen, houdt het plannen van feesten met bederfbare hapjes en 
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drankjes, waarvoor de bestellingen tijdig moeten geplaatst worden, een risicovolle 
onderneming in.  

Ook het besmettingsgevaar zelf baart ons zorgen, want niet alleen is er de veiligheid 
van onze leden, maar heel zeker ook de gezondheid van onze medewerkers, zonder 
dewelke het feest sowieso niet kan doorgaan. Individuele quarantainegevallen in die 
groep leden kan voor onoverkomelijke organisatieproblemen zorgen. Kortom we zijn na 
een Padstappersfeestje wel een katertje gewoon, maar schrikken toch even terug voor 
een financiële kater.  

We hebben daarom besloten deze receptie samen te voegen met het ledenfeest, 
waarvoor we de voorbereidingen zijn begonnen en dat we alvast verschuiven naar de 
maand maart of april. Maar we moeten blijven met twee woorden spreken en er rekening 
mee houden dat we dan misschien ook nog niet van alle maatregelen zijn verlost. Maar 
hoop doet leven en wij hopen vooral dat we dan terug de volledige capaciteit van de 
zaal kunnen benutten zodat we niet moeten afgelasten en elkaar kunnen terugzien in 
een ander plunje dan onze wandelkleren. 

Zondag 30 januari 2022 

Manneken-Pis tocht 

Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29,  

9500 Geraardsbergen 

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

Inschrijving: € 1,50 leden (€ 3,00 niet-leden) - kinderen tot 12 jaar gratis 

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

Voor deze wandeldag hebben we het jeugdcentrum De Spiraal, aan de Dender in de 
schaduw van de Oudenberg, omgetoverd tot startplaats. We kunnen er ruim 200 
personen op een veilige manier op hetzelfde moment in de zaal laten zitten. We willen 
daar iedereen op vertoon van een Covid Safe Certificaat laten inschrijven voor de 
wandeling, maar ook de mogelijkheid bieden om efkes uit te blazen of na te genieten. 
We bereiden en serveren met zorg en liefde koude en warme dranken en kleine snacks 
zoals broodjes, croques, worsten of hamburgers en dat tegen democratische prijzen en 
op een hygiënisch verantwoorde manier. Uiteraard is het een uitgesproken plaats om 
korte of lange gesprekken te voeren met je vrienden-wandelaars, die je gezien de 
omstandigheden misschien al een hele tijd niet voor de voeten hebt gelopen.  

De parcoursbouwer zorgde opnieuw voor een ruime waaier aan afstanden, langs 
degelijk opgebouwde rustposten, zodat naar goede gewoonte iedere bezoeker wel een 
wandeling vindt die past bij zijn mogelijkheden of de goesting van de dag. 
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Alle wandelaars starten langs het jaagpad 
aan de Dender om daarna rustig wat 
bescheiden hoogtemeters te maken. Dat is 
het punt waar de stappers op de 7 km richting 
stadspark trekken en de anderen over smalle 
paden door de velden en weiden op de 
flanken van de Grote Molenberg naar de 
rustpost in Onkerzele worden gestuurd.  

Het parcours van de 7 km doorkruist het 
stadspark (‘de abdij’), naar een andere 
rustpost, die is ondergebracht in het 
Koetshuis, een gerestaureerd restant van de 

Adriaansabdij, waarvan ook nog één abdijvleugel met abtskwartier en het poortgebouw 
zijn overgebleven.  

De wandelaars die kozen voor 16 tot 32 km stappen vanuit de rustpost in Idegem een 
korte of lange lus die hen door het recreatiedomein de Gavers (16 tot 32 km), de 
Steenborrebeekvallei (22, 26 km) en het Raspaille- en Moerbekebos (32 km) brengt. Ze 
dwalen er over een mix van kouters, weiden, bossen en velden. Na een tweede rust in 
Idegem trekken ze met de wandelaars van de 10 en 12 km via de ‘Kapel van de 
Ommegang’, de Bovenhoek en de top van de Grote Molenberg, door het stadspark naar 
de rustpost in het Koetshuis. 

Na de rustpost in het Koetshuis, staat het rakkertje dat zijn naam aan deze tocht leent 
en dat vrank en vrij plast ‘en plein air’, de wandelaars op te wachten op de grote markt, 
onderaan de trappen van het in neogotische stijl gerestaureerde uit de 14de eeuw 
daterende stadhuis. Het kereltje placht dit al te doen sedert 1459 en is daarmee 
werkelijk het oudste gekende manneken pis. Na de begroeting en de obligate fotoreeks 
worden wat verder de afstanden terug gesplitst. Stappers op de 22, 26 en 32 km gaan 
op zoek naar extra kilometers op een ommetje langs Moerbeke (26 en 32 km), waar ze 
de kans krijgen om halt te houden in café Den Ezel, vooraleer terug richting 
Geraardsbergen te keren. Daar wacht hen de Kleine Buizemont (26 en 32 km) en Grote 
Buizemont (32 km), de langgerekte beboste heuvelrug die parallel loopt aan de 
heuvelrug van het Moerbekebos. Op de Grote Buizemont is er rustmogelijkheid in café 
Denderoord (32 km). 

Nadat alle afstanden terug zijn samengekomen, rest nog een 
tocht door de benedenstad, langs onder meer de fraaie 
Hospitaalkerk uit 1761 (Lodewijk XV-stijl), waar we gratis jenever 
en warme chocolademelk aanbieden. Je kan er tevens een 
authentiek Hooghuys-orgel (Prince Carnival) bewonderen. Moet 
het nog gezegd worden dat de laatste kilometer mogelijk in een 
roes zal worden afgelegd.  

Deze eerste tocht van de Padstappers van 2022, is tevens de 
eerste tocht tellende voor onze Priortrofee, waarvan je de 
kalender op een andere plaats in dit clubblad terugvindt.  

Na een alweer hectische jaarwisseling, bol van veiligheidsmaatregelen en beperkingen, 
zou dit de start kunnen zijn van een zoveelste poging om onze levens terug op de 
vertrouwde rails te zetten.  

Blijf ons volgen op de website zodat je op de hoogte blijft of de tocht kan doorgaan. 
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Zaterdag 12 februari 2022 

LEDENFEEST 
UITGESTELD 

Op het moment dat we voor dit Padstapperke de teksten maakten, zaten we volop in 
een vierde golf van de covid-pandemie. De verschillende overheden werden 
gedwongen opnieuw strenge maatregelen uit te vaardigen om deze crisis door te 
komen. Hopelijk hebben die het beoogde resultaat gehad, wat nu op het moment dat je 
dit leest, zou moeten blijken. 

Een ledenfeest organiseren zonder drastische ingrepen, zat er voor begin februari, voor 
zover we de bio-statistici mochten geloven, niet in. Het was 
dan ook quasi onmogelijk om realistische afspraken te maken 
met de zaalbeheerder en de cateringfirma. De steeds maar 
terugkerende vraag “gaat het door?”, zowat de nachtmerrie 
van elke organisator, heeft ook ons haast moedeloos 
gemaakt.  

Maar we moeten door en daarom hebben we na lang en 
zorgvuldig beraad beslist om het ledenfeest 
voorzichtigheidshalve uit te stellen naar een latere datum, 

naar een periode waarvan we hopen dat de vierde golf definitief tot het verleden behoort 
en een nieuwe nog niet of nooit meer aan de orde is.  

We plannen het evenement in het tweede kwartaal en zoeken een datum die 
overeenkomt met de beschikbaarheid van de zaal en de beschikbaarheid van de 
cateraar. In het volgend Padstapperke zullen we het resultaat van deze oefening 
bekend maken en jullie tevens hopelijk uitnodigen voor het feest waar we met z’n allen 
al heel lang naar uitkijken. 

 

Woensdag 23 februari 2022 

Krakelingentocht 

Evenementenzaal “Plosje 10” 

Plaats 10F, 1547 Bever 

Vrije start vanaf 7u tot 15u. Aankomst tot 18u. 
Inschrijving: € 1,50 leden (€ 3,00 niet-leden) - kinderen tot 12j gratis 

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

Al eeuwen viert Geraardsbergen op de laatste zondag van februari de - oorspronkelijk 
heidense - feesten Krakelingenworp en Tonnekensbrand.  

De Krakelingenworp, waarvan de betekenis en de oorsprong door de eeuwen heen, 
niet meer kan worden achterhaald, wordt toegeschreven aan een sage ontstaan in de 
19de eeuw. In 1381 werd de stad door het leger van Walter van Edingen omsingeld om 
de mensen uit te hongeren. De stad bedacht een list door het laatste resterende voedsel 

LEDENFEEST 
NAAR 

TWEEDE 
KWARTAAL 

2022 
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over de stadsmuren te gooien als teken van overvloed. De belegeraars, overtuigd van 
het nutteloze van hun aanval, bliezen daarop de aftocht. Alhoewel historisch totaal 
onwaar, verantwoordde deze uitleg het voortbestaan van de krakelingenworp. 

Met Tonnekensbrand wordt boven op de Oudenberg, het einde van de winter gevierd. 
De donkere dagen worden verjaagd en het licht wordt verwelkomd. Na het 
Krakelingenfeest wordt omstreeks 20u met gezang en dans het vuur aangestoken in 
pektonnen. Dit vuur is in de verre omtrek te zien en het wordt in sommige 
deelgemeenten beantwoord met gelijkaardige kleinere vuren. 

In deze feestweek mag een wandeling niet ontbreken. We kozen uitzonderlijk niet voor 
een deelgemeente van de stad, maar een plaatsje dicht genoeg om nog bij het 
feestgebeuren te horen: Bever of Biévène. Deze faciliteitengemeente in het 
Pajottenland op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië ligt op een kleine 10 km van 
Geraardsbergen, midden in de glooiende velden. 

Naar goede gewoonte voorzien we er de wandelaars van een ruim aanbod aan warme 
en koude dranken en met zorg bereide snacks. De wandelaar verzorgen is, naast het 
aanbieden van mooie wandelingen, een bekommernis waar we hoog op inzetten. Bij de 
inschrijving werpen we niet met krakelingen, zoals de prominenten dat vanaf de 
Kapelmuur doen op de Krakelingenworp, maar geven een mastel, de zachte 
sandwichversie van de harde krakeling, mee om onderweg alvast van te proeven.  

Door de ligging van de startplaats midden in het hol van Pluto, worden de wandelingen 
gevormd door een aaneenschakeling van lussen die starten vanuit de zaal in Bever. 
Deze werkwijze biedt de parcoursbouwer veel vrijheid en de mogelijkheid om volop het 
beste uit deze landelijke boerenbuiten-omgeving te halen. De wandelaars kunnen naar 
hartenlust lussen combineren en zo een afstand wandelen die het dichtst bij hun 
wensen aanleunt. De lussen zijn stuk voor stuk met zorg en veel veldwerk uitgewerkt 
en loodsen de wandelaars op stille kouterwegen, landwegen en paden langs golvende 
weiden, velden, kale akkers en bosjes. En daar waar al eens kort op een grote baan 
moet worden gewandeld, zal het opvallen dat koning auto deze streek nog maar weinig 

weet te vinden (behoudens om wandelaars naar een wandeling te brengen -😊). De 

opvallende rust van dit tegen de taalgrens aanleunende stukje Pajottenland is zeer 
zeker één van de troefkaarten van deze wandeling. 

De startzaal zelf, is een volledig 
gerenoveerd gebouw dat in normale 
tijden plaats biedt aan ruim 300 
personen, dus plaats genoeg om zelfs in 
coronatijden (voor zover toegelaten) 
veilig een ruim aanbod zitplaatsen aan te 
bieden. De wandelaar kan er uitrusten 
van de geleverde inspanningen en bij het 
bijwerken van zijn wandel-boekhouding 
genieten van een drankje en een babbel 
met wandelvrienden. Huiswaarts keert ie 
pas nadat hij zijn vooraf bestelde 

mattentaartenpakket heeft opgehaald. 
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Vrijdag 25 maart 2022 

Algemene Vergadering van de vzw 

Padstappers Geraardsbergen 

De wetgeving van toepassing op de 
verenigingen verplicht ons om minstens 
éénmaal per jaar een algemene vergadering 
te houden. Deze algemene vergadering is, 
samen met het bestuur, het belangrijkste 
orgaan van onze vzw. Tijdens die algemene 
vergadering moet de jaarrekening worden 
goedgekeurd en dat moet gebeuren binnen 
de 6 maanden na het afsluiten van het 
boekjaar (dus vóór 30 juni 2022). 

Zowel in 2020 als in 2021 kon deze vergadering, wegens de maatregelen tegen de 
covid-pandemie, niet fysiek doorgaan. Voor de beide jaren werd een digitale versie op 
poten gezet in twee delen, een informatief deel en een stemgedeelte. Dit verliep telkens 
vlot en zonder problemen, zodat we in orde bleven met onze wettelijke verplichtingen. 

Maar er gaat niets boven een vergadering waarin de deelnemers elkaar ontmoeten en 
over de punten kunnen overleggen en debatteren face-to-face. We hopen dus dat we 
de vergadering, zoals vanouds, kunnen laten doorgaan in het Koetshuis. 

We willen er de jaarrekening voorstellen en kunnen antwoorden op de vragen van de 
leden. Maar naast het voldoen aan deze wettelijke verplichting zullen we ook een aantal 
punten op de agenda hebben die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op 
de werking van onze vereniging en de werking van ons bestuur in het bijzonder. Voor 
deze vergadering zal tevens het goede doel worden bepaald, waaraan de opbrengst 
van een aantal gekozen acties, zal worden geschonken (zie artikel “Padstappers 
Geraardsbergen steunt goede doelen”). De leden van de vergadering zelf, hebben 
enkele jaren terug beslist, om op elke fysieke samenkomst, ieder 2 euro te doneren 
voor het voor dat jaar gekozen goede doel. 

De leden van de algemene vergadering zullen hun uitnodiging, samen met de dagorde 
krijgen één maand voor de vergadering, zodat ze met kennis van zaken en een aardig 
pak vragen en voorstellen, naar de meeting kunnen komen. 

Mocht corona er anders over beslissen en ons opnieuw veroordelen tot de digitale vorm 
van vergadering, dan doen we dat, niet van harte, in de loop van maart-april. 

Wie wil lid worden van deze algemene vergadering (zie intern reglement “effectieve 
leden”) kan contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor het 
voordragen van de kandidatuur bij het bestuur. Na aanvaarding door het bestuur krijgt 
het nieuwe effectieve lid spreek- en stemrecht op de eerstvolgende algemene 
vergadering, waarvoor hij/zij zal worden uitgenodigd. 

Gewone leden kunnen de vergadering ook bijwonen, maar hebben geen spreek- of 
stemrecht. 

  

mailto:secretaris@padstappers.be
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De 2de dinsdagwandelingen. 
Onlangs zijn we eens gaan kijken van wanneer we de dinsdagwandelingen organiseren. 
Je zal het allicht niet geloven, we doen dit sinds november 2006. Meer dan 15 jaar, 
wandelen we maandelijks in groep, enkel onderbroken tijdens het coronaverbod. 
Intussen blijven enkele ervaren parcoursbouwers steeds voor leuke, attractieve 
wandelingen zorgen. Pierre, Sylvain en André weten ons telkens te  verblijden met een 
zorgvuldig uitgekozen parcours. De sfeer en de gezelligheid van een dergelijk initiatief 
verbindt de leden en zorg voor groepsgevoel. We beseffen dat we hiermee niet alle 
leden kunnen bereiken, maar we blijven verder ons best doen. 
 

De komende 2de dinsdagwandelingen 

Dinsdag 11 januari 2022:  

Deze keer een nieuwe vertrekplaats, we starten om 10u aan de voetbalkantine van 
Nederhasselt, Nederhasseltstraat 166, Ninove. We wandelen twee lussen, genietend 
van de prachtige natuur in deze omgeving. Onze broodjes sparen we op voor de 
lunchpauze op de middag. Parkeergelegenheid aan de voetbalkantine. 
 
Dinsdag 8 februari 2022:  

Voor de kortste maand laten we deze keer ons oog vallen op Nieuwenhove. We starten 
om 10u aan café Don Gilberto, Zijpstraat, Nieuwenhove. We wandelen twee lussen in 
de boerenbuiten. ’s Middags peuzelen we, tussen de lussen door, onze boterhammen 
op.  
 
Dinsdag 8 maart 2022:  

Deze keer gaan we net over de grens naar Deftinge. Daar starten we om 10u in café 
De Kerkuil, Kerkstraat 26, Deftinge. We gaan op zoek naar de wegeltjes van Deftinge. 
Na de eerste lus kunnen we onze meegebrachte boterhammetjes opeten.  
 
Telkens wordt er gewandeld over een totale afstand van 14 à 15 km, bestaande uit twee 
lussen. In de voormiddag wandelen we 8 à 9 km, na de middag beperken we ons tot 5 
à 6 km. Op de middag komen we telkens terug in de startplaats.  

Bij deelname aan de tocht vragen we een kleine bijdrage van € 0,50. Dit bedrag wordt 
geschonken aan het goede doel. Onze leden zijn bij deelname verzekerd via hun 
ledenbijdrage. Breng je iemand mee (niet-lid), dan kan die persoon eveneens éénmalig 
deelnemen, maar hij/zij is NIET verzekerd.  

Wens je inlichtingen betreffende de aard van het parcours of de plaats van vertrek, dan 
kan je contact opnemen met Kurt (0479 410 920 of info@padstappers.be).  
 
Enkele dagen voor de wandeling wordt de omloop op onze website geplaatst. 
Geïnteresseerden kunnen steeds daar terecht.  
 
Wie zelf nog een locatie heeft waar kan worden gestart mag deze steeds melden. De 
locatie moet binnen een straal van 20 km van Geraardsbergen liggen. 
  

mailto:info@padstappers.be
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Weekreis 2022 (vrijdag 15 tot 22 juli) 
Duitsland - Moezel - Leiwen - (Eurostrand) 

Na wat zoekwerk op diverse locaties en navraag bij diverse hotels zijn we uiteindelijk 
uitgekomen aan de Moezel in Duitsland. Heel wat hotels waren niet geïnteresseerd in 
ons als groep in de gevraagde periode. We waren in het verleden reeds in Leiwen. In 
2014  hebben we toen genoten van de lekkere maaltijden, leuke dansavonden, een 
gezellig terras en natuurlijk de mooie wandelingen. De Moezel is zeker en vast een 
regio waar we heel wat plezier kunnen beleven.  

Het verblijf in het hotel is op basis van een all-in formule. Naast de maaltijden, kunnen 
we ons tussen 10u en 23u30 ook te goed doen aan frisdranken, bier, wijn, longdrinks 
en bepaalde alcoholische dranken. Verder zijn er de ganse dag door hapjes te 
verkrijgen. 

Het hotel beschikt over een overdekt zwembad, een sauna, bowling en minigolf. Wie 
zin heeft in tennis, biljart of een massage kan dit bekomen mits bijbetalen. 

Afreis op vrijdagmorgen 15 juli 2022 omstreeks 7u. Onderweg maken we een wandeling 
en komen ’s avonds aan in het hotel (dagreis) waar we de ganse week verblijven. Op 
vrijdag 22 juli 2022 keren we terug en plannen rond 22u terug thuis te zijn.  

We verblijven in Leiwen aan de Moezel in het Vakantiepark Eurostrand 
(www.eurostrand.de/resorts/moseltal/). Van daaruit maken we dagelijks uitstappen in 
de omgeving met telkens een wandeling. 

We leggen er de nadruk op dat de omgeving niet vlak is, enige basisconditie is wel 
vereist. Er zullen telkens meerdere afstanden worden aangeboden, afhankelijk van de 
mogelijkheden zal dit een korte, een lange en een nog langere wandeling zijn. 

Naast wandelingen bekijken we ook de mogelijkheden om ter plaatse een bezoek te 
brengen aan een wijnboer, een kasteel of andere bezienswaardigheid. 

Het wandelprogramma ligt bij het ter perse gaan van dit clubblad nog niet vast, net 
zomin de prijs voor een week all-in, al hopen we hier terug rond € 750 te eindigen per 
persoon op een tweepersoonskamer. 

Inschrijven voor deze weekreis kan nu al bij Kurt; ofwel via e-mail 
(kurt.martens@padstappers.be) ofwel telefonisch (0479 41 09 20). Zodra er een meer 
uitgewerkt programma voorhanden is, wordt het meegedeeld en kan er definitief  
worden ingeschreven door betaling van een voorschot. 

Het programma zal ook ter beschikking zijn met de Manneken-Pis tocht (voor zover die 
doorgaat), zodat ook daar kan nog worden ingeschreven. 

 

 

 

http://www.eurostrand.de/resorts/moseltal/
mailto:kurt.martens@padstappers.be
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.Tochten Prior-trofee 2022. 

Voor zover alle tochten kunnen doorgaan kan je op deze volgende 
uitgelezen tochten een fles bier of fruitsap verdienen. 

 
 

 
 
 
 
Op elk van deze tochten verdien je een stempel op je spaarkaart. Een kaart 

met minimum 4 stempels geeft recht op deze beloning.  
 

Op de Manneken-Pis tocht ontvang je de spaarkaart, op de Mattentaartentocht dien je 
deze te vragen bij je inschrijving. 

Inzamelen van gebruikte oliën en vetten. 

We kregen van een firma in het recycleren van oliën en frituurvetten de vraag of we met 
hen niet konden samenwerken en onze wandelaars aansporen om oliën en frituurvetten 
in te zamelen. 

In eerste instantie leek dit een rare vraag, waarom zouden wij olie en vet gaan 
inzamelen. Na overleg bleken er wat opportuniteiten te zijn om in het verhaal in te 
stappen. 

Het bedrijf Quatra uit Lokeren haalt op regelmatige basis, vaten op waarin flessen olie 
en vetten zijn gestockeerd. Zij recycleren deze oliën en nadien 
worden ze gebruikt als grondstof voor de productie van 
biodiesel van de tweede generatie (afval). Op die manier wordt 
de CO2 uitstoot met 90% gereduceerd tov van de traditionele 
diesel. 

Voor onze medewerking aan dit project worden we vergoed, 
een bedrag dat op het einde van het jaar heel wat euro’s zal 
opleveren. We zorgen dus niet alleen voor een reductie van de 
CO2 uitstoot maar sponseren ook onze kassa op een eerlijke 

manier. 

Wat kan jij hiervoor doen? 

Je kan ons helpen door op de wandelingen je flessen olie of blokken frituurvet te 
deponeren in de daarvoor voorziene afvalcontainer. Je hoeft op die manier je afval niet 
naar het containerpark te brengen en er voor te betalen.  

Mocht er teveel olie of frituurvet in je garage momenteel staan te wachten op afvoer, 
dan kan je steeds contact opnemen met ons en zoeken we samen een oplossing om 
alles naar de loods te brengen. 

Wens je meer info over deze afvalverwerker, dan kan je steeds de nodige info vinden 
op hun website www.quatra.com/nl.  

30 januari 
17 april 
6 juni 
6 augustus 
25 september 

Manneken-Pis tocht 
Mattentaartentocht  
Gaverswandeling 
Zomer- en Adriaanstocht 
Natuurreservatentocht 

https://www.quatra.com/nl
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Nancy’s kookhoekje. 

Gebakken camembert met witloof en honing 

Benodigdheden: 

1 camembert, 4 lp. paneermeel, 2 eieren, boter, 2 witloofstronken, 1 jonagold appel, 1 
lp. honing, 3 lp. olijfolie, 2 lp. balsamicoazijn, veldsla, 1 lp. sesamzaad, gemengde sla 

Bereidingswijze: 

Snij de camembert in 8 partjes. Kluts de eieren. Omwikkel de stukken camembert met 
losgeklopt ei en dan met paneermeel.  

Zet in de koelkast.  

Reinig de slasoorten en meng ze. 

Snij het witloof en de appel fijn.  

Stoof het witloof in boter samen met de 
fijngesneden appel.  

Voeg er de honing, de olijfolie en de balsamicoazijn aan toe.  

Voeg er de veldsla en het sesamzaad bij. 

Maak een bedje van sla op de borden, schik daarop van het witloofmengsel. 

Frituur de camembert kaasjes tot ze mooi bruin zijn en schik ze op de sla. 

Salade van fazant “Diane Chasseress” 

Benodigdheden: 

200 g. fazantenborstfilet, 200 g. gerookte eendenborstfilet, 100 g. ganzenlever, 
eikenbladsla, krulsla, 100 g. veldsla, 25 g. suiker, 2 dl. porto, 0,5 dl. balsamicoazijn, 2 
dl. kippenbouillon, olie, 50 g. hazelnoten, 50 g. walnoten 

Vinaigrette: 1 dl. olijfolie, scheutje azijn, mosterd 

Bereidingswijze: 

Was de verschillende soorten sla en meng ze. 

Bak de fazantenfilet in olie. Kruid met peper en zout.  

Wanneer de borsten mooi gekleurd zijn, voeg er de suiker aan toe en laat smelten.  

Deglaceer de pan met balsamicoazijn en porto.  

Laat even inkoken en voeg er de kippenbouillon aan toe.  

Haal de fazantenfilets uit het vocht en laat afkoelen. 

Laat de saus tot de helft inkoken. 

Maak intussen de vinaigrette van de olijfolie, azijn en mosterd.  

Voeg de vinaigrette bij de saus.  
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Snij de ganzenlever in kleine stukjes en meng onder de saus. Laat de saus afkoelen. 

Snij de fazantenfilet en de eendenborst in dunne plakjes. 

Meng de salade met de noten.  

Schik op de borden.  

Leg de plakjes fazant en eend op de sla en werk af met de saus. 

Tomatensoep met rode paprika & geitenkaas 

Benodigdheden: 

2 rode paprika’s, 750 g. tomaten, 3 grote uien, 2 l. groentebouillon, laurier, tijm, peper, 
30 g. boter, 30 g. bloem, 2 lp. tomatenpuree, 100 g. verse geitenkaas 

Bereidingswijze: 

Pel de paprika’s en de tomaten.  

Pel de uien.  

Snij allemaal in stukken.  

Breng de bouillon aan de kook en doe er de 
groenten in. 

Laat 25 minuten koken.  

Doe er tijm, laurier en peper bij.  

Haal na 25 minuten de tijm en laurier uit de soep 
en mix de soep. 

Maak een roux van boter en bloem.  

Laat goed droog bakken.  

Voeg er de tomatenpuree aan toe en de gemixte soep.  

Laat even doorkoken. Breng eventueel op smaak.  

Schep de soep in borden en werk af met verkruimelde geitenkaas. 

Hertenkalffilet met witloof en Cineysausje 

Benodigdheden: 

700 g. hertenkalffilet, 3 dl. blond Ciney bier, 1 sjalot, 1 wortel, 1 tak selder, 4 
witloofstronken, 4 dunne sneetjes gezouten spek, boter, 0,5 dl. room, maïzena, 
kruidnagel, tijm, laurier, peper, zout 

Bereidingswijze: 

Reinig het witloof en kook het net niet gaar in een bodempje lichtgezouten water. 

Laat het witloof uitlekken.  

Rol elk stronkje in een sneetje gezouten spek. En zet opzij. 
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Maak de saus: Reinig de sjalot, de selder en de wortel. Snij fijn.  

Stoof de groenten in een beetje boter.  

Laat enkele minuten stoven.  

Blus met 2,5 dl. bier en kruid met kruidnagel, tijm, laurier, peper en zout.  

Laat 15 minuten sudderen.  

Zeef de saus. 

Verhit boter in een brede bakpan.  

Kleur de hertenkalffilet aan alle zijden mooi bruin.  

Leg de witloofrolletjes naast het vlees.  

Blus met 0,5 dl. bier.  

Kruid het vlees en dek het af en laat 10 minuten garen. 

Haal het vlees en het witloof uit de pan en hou het warm.  

Giet de saus in de pan en laat opkoken.  

Giet de room bij de saus en bind lichtjes. 

Snij het vlees in sneetjes.  

Dien op met de witloofrolletjes, de saus en knolselderpuree  

Knolselderpuree 

Benodigdheden: 

½ knolselder, 1 kg. aardappelen, melk, peper, zout, nootmuskaat, gruyèrekaas  

Bereidingswijze: 

Schil de knolselder en snij in stukken.  

Schil de aardappelen en snij in stukken.  

Kook ze samen gaar in de helft 
lichtgezouten water en de helft melk. 

Giet af en droog zeer goed op het vuur.  

Pureer de massa. Voeg er de kruiden 
aan toe en gruyèrekaas.  

Meng goed, warm goed op en serveer 
samen met het hoofdgerecht. 
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Advocaatbavarois 

Benodigdheden: 

4 eierdooiers, 4 blaadjes gelatine, 50 g. suiker, 2 dl. advocaat, 2 lp. cognac, 2,5 dl. 
room (40%), 1 klein blikje ananas, olie 

Bereidingswijze: 

Week de gelatine in koud water. 

Klop de eierdooiers met de suiker op tot een wit lint (= ruban).  

Roer er advocaat en de cognac onder. 

Warm 2 lepels van het ananas vocht op en los daar de uitgeknepen gelatine in op. 

Meng het warme mengsel onder het advocaatmengsel. Laat lichtjes opstijven. 

Snij 3 sneden ananas in kleine stukjes, roer onder het mengsel. 

Klop de room op en spatel onder het mengsel. 

Smeer een vorm lichtjes in met olie en giet er de bavarois in. 

Laat opstijven in de koelkast. Ontvorm en snij in stukken. 

Versier met slagroom en stukjes ananas. 
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Wandelkalender voor het 1ste 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/. 

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

  

Respecteer vooral het startuur. Leg spontaan je lidkaart 2022 voor. 
Respecteer de coronaregels en hou afstand. 

 
 

1 2 3 

Zondag 02.01 Wandelclub Roal Benti 

Sint-Jozeftocht 

CC Den Hoogen Pad 

Adegem-Dorp 16, Adegem 

4-8-13-15-20-23 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 08.01 Wandelclub Scheldestappers Zingem 

Wandelen door Kruishoutem 

Zaal De Kepper 

Kerkhofweg 2, Kruishoutem 

6-10-15-21-30 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 09.01 

 

Postiljon Wandelclub Merelbeke 

Nieuwjaarstocht 

Gemeenschapsschool  

Kasteellaan 1, De Pinte 

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

van 7u30 tot 15u 

DINSDAG 11.01 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN. 

SAMENKOMST Voetbalkantine Nederhasselt, Nederhasseltstraat 166, Ninove 

Zie artikel over de dinsdagwandelingen 

Zaterdag 15.01 Omloop Kluisbergen 

Winterwandeling 

Zaal Volkswelzijn 

Grote Herreweg 158, Ruien 

5-10-15-20-25 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 15.01 Verdigym Colinnes Flobecq 
Marche de Porcheau  

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 

van 12u tot 20u 

Zondag 16.01 WSV De Kadees 

Sint-Antoniustocht 

Vrije Basisschool Sint-Vincentius 

Kruisstraat 2, Gijzegem 

4-8-12-16-20 km 

van 8u tot 15u 

Woensdag 19.01 WSV Egmont Zottegem 

Bubbels midweekwandeling 

OC Strijpen 

St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

https://www.walkinginbelgium.be/
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Zaterdag 22.01 Ijsetrippers 

Ijsewandeltocht 

Den Elzas 

Elzasstraat 19, Huldenberg  

4-7-12-18-23 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 22.01 Flanders Trail 

Ijsewandeltocht 

Den Elzas 

Elzasstraat 19, Huldenberg  

32-50 km 

van 6u30 tot 10u 

Zondag 23.01 
 

Boerenkrijgstappers 

Donkmeertocht 

Festivalhal 

Donklaan 125, Berlare 

4-7-10-12-18-25 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 23.01 WNBZ Konkke-Heist 

Winterzwintocht 

Burg Graaf Leopold Lippenspark 

Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist 

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

van 8u tot 15u 

Zaterdag 29.01 De Randstappers 

Geutelingendorptocht 

Feestzaal Ter Elst 

Ommegangstraat 3, Elst 

6-12-18 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 30.01 

 

ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Manneken-Pis tocht 

De Spiraal 

Zakkaai 29, Geraardsbergen 

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

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 05.02 WSV Land van Rhode 

Sprokkeltocht 

Sint-Antoniuskring 

Kerkplein, Borsbeke 

6-10-14-18-21 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 06.02 Hanske de Krijger Oudenaarde 

Prosper de Maeghtwandeling 

OC De Meesterschool Eine 

Schoolstraat 2 A, Eine 

5-8-12-18-25 km 

van 7u30 tot 15u 

 

DINSDAG 08.02 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café Don Gilberto, Zijpstraat, Nieuwenhove 

Zie artikel over de dinsdagwandelingen 

Zaterdag 12.02 Dwars door Brakel 

Geutelingentocht 

Zaal Averbo 

Riedeplein 15, Michelbeke 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 13.02 CSC Lierde/Club Sport en Cultuur 

Wintertocht 

Sint-Janszaal 

Putse 8, Hemelveerdegem 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 13.02 
 

Halfoogstvrienden Bellingen 

Het Pajottenland op zijn mooist-tocht 

Parochiezaal Elingen 

Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

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

km 

van 7u tot 15u 
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Zondag 13.02 Les Sans Soucis Ghlin 

Marche du Mouligneau 

Salle Calva 

Place de Ghlin, Ghlin 

4-7-12-20-30 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 16.02 WSV Egmont Zottegem 

Verwenkoffie Midweekwandeling 

OC Oombergen 

Oombergenstraat 39, Oombergen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zaterdag 19.02 Omloop Kluisbergen 

Folderwandeling 

Zaal Volkswelzijn 

Grote herreweg, Ruien 

6-12-18 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 20.02 Op Stap Zwalm 

Zwalmse 12-Dorpentocht 

De Zwalmparel 

Sportlaan 1, Munkzwalm 

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

van 7u tot 15u 

Zondag 20.02 WJC Denderklokjes Lebbeke 

Pee Klaktocht 

Ontmoetingscentrum 

Schoolstraat 2, Wieze 

6-12-18-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Woensdag 23.02 
 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Krakelingentocht 

Evenementenzaal Plosje 10 

Plaats 10 F, Bever 

7-10-14-18-22-26 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 27.02 Wandelclub Kruikenburg 

Sprokkelmaandtocht 

Sint-Jozefinstituut 

Statiestraat 37, Ternat 

5-12-17-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 27.02 De Textieltrekkers Vichte 

Aktiv-wandeltochten 

Oc Groeninge 

Groeningestraat 2, Kaster 

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

van 7u tot 15u 

Dinsdag 01.03 WSV Wetteren 

Sneeuwklokjestocht 

Ideal Caravans 

Brusselsesteenweg 276, Wetteren 

7-14-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 05.03 Burchtstappers Herzele 

Bacchustocht 

Zaal Sint-Antoniuskring 

Provincieweg, Borsbeke 

3-6-10-14-18-21-30 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 05.03 Les Roses Noires 

Marche de l’Amitié 

College Saint François d’Assises 

Rue de Mons 74, Tubize 

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

van 6u tot 16u 

Zondag 06.03 
 
 

WSV De Kadees 

Neigembostocht 

Parochiezaal Sint-Margriet 

Pastorijstraat, Ninove 

8-12-16-20 km 

van 8u tot 15u 
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DINSDAG 08.03 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café De Kerkuil, Kerkstraat 26, Deftinge 

Zie artikel over de dinsdagwandelingen 

Zaterdag 12.03 
 
 

Everbeekse Wandeltochten 

Vlaanderens Mooiste 

Campus de Rijdtmeersen 

Kasteelstraat 32, Brakel 

6-12-18-25-60 km 

van 6u tot 14u 

Zondag 13.03 De Randstappers 

Lenteklassieker 

Sporthal de Rijdt 

Jagersstraat 64, Nederbrakel  

6-12-18-24 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 13.03 
 

Bonustocht 

De Lachende Wandelaars Aalter 

Marsen van Aalter 

Sportpark 

Lindestraat 17, Aalter 

5-812-15-20 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 16.03 WSV Egmont Zottegem 

Italiaanse Midweekwandeling 

Zaal hemelrijk 

Hemelrijkstraat 1, Zottegem 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zaterdag 19.03 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Gulden-Eitocht 

Zaal De Mastbloem 

Waregemsestw 22, Kruishoutem 

6-10-15-20 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 20.03 
 

Bonustocht 
 

Florastappers Gent VZW 

Floratochten 

deVierde Zaal 

Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

6-9-13-20-24-30 km 

van 7u tot 15u 

Donderdag 24.03 Wandelclub De Schooiers Wichelen 

Hovaardige Boer Wandeling 

PC Ariadne 

Reymeersstraat 13A, Lede 

4-6-8-12-18 km 

Van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 26.03 De Pajotten Hekelgem 

Lentetocht 

Zaal De Kluis 

Kapelleweide 13, Pamel 

4-7-9-14-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 26.03 WSV Land van Rhode 

Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum Sint-Martinus 

Kerkstraat 2, Burst 

6-10-14-18-21 km 

van 7u tot 16u 

Zondag 27.03 WSV De Vossen 

Lentevossentocht 

Gem Basisschool ’t Spingkhaantje 

Collegestraat 1, Buggenhout 

6-10-16-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 27.03 Reigerstappers Vinderhoute 

Reigertocht 

Parochiaal Centrum 

Kasteelstraat 75, Lovendegem 

4-6-10-15-22 km 

van 8u tot 15u 
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Zondag 27.03 
 

Verdigym Collines Flobecq 

Marche des Collines 

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

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

van 6u tot 15u 

Woensdag 30.03 Wandelclub Scheldestappers Zingem 

Midweektocht 

Feestzaal De Korenbloem 

Kerkplein, Zingem 

6-10-15-21 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 02.04 
 

WSV Tervuren Bos 

Lentetocht 

Koninklijk Atheneum Tervuren 

Hyppolyte Boulengerlaan 7, Tervuren 

5-10-15-20-25 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 03.04 
 

Bonustocht 

Wandelclub Cracks Wolvertem 

Crackstochten 

Willy Vandenberghecentrum 

Nieuwelaan 98, Meise 

5-9-12-17-22-30-43 km 

van 7u tot 15u 

 

 
 

Voor de laatste info verwijzen we graag naar 
walkinginbelgium.be. 

 
 
 

 
 

Voor de snelle beslissers: 
We hebben nog een beperkt aantal 

‘Walking in Belgium’-boeken in voorraad! 
 

Prijs: € 8,00  
 

Bestellen kan via onze ledenbeheerder. 
 

  

http://www.walkinginbelgium.be/
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