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Beste Padstappers, 
 
Een nieuw jaar, een nieuw begin en wensen 
die worden uitgesproken. Ook deze keer 
begin ik met aan elk van jullie  een 
voorspoedig, gelukkig, sportief en vooral 
gezond 2023 te wensen. 
 
Dit jaar vieren we onze 40ste verjaardag, we 
zijn al een ganse poos bezig en hebben door 
de jaren heen onze reputatie opgebouwd. 
Zowel bij de wandelaars als bij onze eigen 
leden. 
 
Het voorbije jaar was verre van een grand cru 
jaar, we zijn gestart met mooie resultaten met 
de Manneken Pis-tocht, er was hoop na 
corona, maar het bleef niet duren. Verder in 
het jaar haalden we nooit terug een mooi 
deelnemersaantal. De inspanningen werden 
zeker en vast niet beloond. Maar hoop doet 
leven, we kijken nu reeds uit naar de 
toekomst. 
 
In januari ontvangen we jullie reeds bij een 
Nieuwjaarsdrink. Gezellig keuvelen met een 
hapje en een drankje. Later op de maand 
staan we garant voor onze eerste tocht dit 
jaar. Met de Manneken-Pis tocht starten we 
in het centrum, maar laten jullie het moois uit 
de omgeving bewandelen. Onderweg 
voorzien we jullie van een opkikkertje. 
 
In de maand februari kunnen we jullie een 
ledenfeest aanbieden. Eten, dans en 
vermaak, de all-in formule zal alvast terug 
aanslaan. Later op de maand organiseren we 
onze Krakelingentocht waar we jullie midden 
in de week aan het wandelen zetten. 
 
De lange afstandswandelaars of de durvers 
zullen al uitkijken naar maart. Halverwege de 
maand stappen we van Brussel naar 
Geraardsbergen, sommigen voor de lol, 
anderen voor het sportieve en nog anderen 
voor de uitdaging. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. 
 
 

 
 
 
Maar zoals reeds geschreven, we bestaan 
40 jaar. We willen dit niet onopgemerkt laten 
voorbij gaan en plannen diverse acties rond 
dit jubileumfeest. Elders in het clubblad lezen 
jullie daar alvast meer over. 
 
Intussen hebben we ook afscheid moeten 
nemen van een bestuurslid. Danny Van 
Turtelboom besliste om de adviesraad te 
verlaten. Persoonlijke redenen dwongen 
hem daartoe. Hij blijft voorlopig nog wel 
instaan voor de beslommeringen vóór en na 
de tocht, maar zal niet steeds aanwezig zijn 
op de tochten. We danken hem voor de inzet 
van de voorbije jaren en hopen dat hij zijn 
draai vindt in de manier waarin hij verder de 
shop wil beheren. 
 
Maar we mogen ook twee nieuwe leden voor 
de adviesraad verwelkomen: Chris Meerpoel 
en Koen Delplace. We heten hen nu al van 
harte welkom en kijken vol spanning uit naar 
hun inbreng de komende maanden. 
 
Begin november deelde ik samen met de 
familie in een familiaal verlies. Heel wat leden 
betuigden hun medeleven op de ene of 
andere manier. Dit heeft ons bijzonder veel 
deugd gedaan. Dank hiervoor. 
 
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.  
 
Beste clubgenoten en vrienden stappers, ik 
wens elk van jullie ook in 2023 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: Voorzitter, PR, nieuwe leden 
Tel: 054 41 07 49 - 0479 41 09 20 
e-mail: voorzitter@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 

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 
 

Koen Delplace 

Functie: Raadslid 
Tel: 0485 68 08 53 
e-mail: koen.delplace@padstappers.be 

Chris Meerpoel 

Functie: Raadslid 
Tel: 0476 68 54 40 
e-mail: chris.meerpoel@padstappers.be 

 
 

Francine Van Der Maelen 
Functie: Ere-voorzitter 
 

Cléry Schrever 
Functie: Rekeningverificateur 
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Het bestuur heeft het 
genoegen de leden uit te 

nodigen voor de 
Nieuwjaarsreceptie. 

 

We verwachten jullie 

zaterdag 14 januari vanaf 19u00 

voor een hapje en een drankje. 

 

Om alles in goede banen te leiden, vragen we 
om vooraf in te schrijven via de website 

(FORMULIEREN - NIEUWJAARSRECEPTIE). 
Wie niet over een internetaansluiting beschikt 

kan een sms sturen naar Nancy 0473 821 600. 
 

Deelnemen aan de Nieuwjaarsreceptie kan 
enkel als het lidmaatschap voor 2023 in orde is. 
Bij het toetreden van de zaal zal een bedrag van 
€ 2,00 worden bijgedragen. Dit bedrag gaat naar 

het goede doel dat werd gekozen voor 2023. 
 

Inschrijven kan tot 6 januari 2023. 
 

Locatie:   

DE SPIRAAL,  

Zakkaai 29, Geraardsbergen 
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40 jaar méér dan één wandeling waard! 

In 2023 bestaat de vereniging 40 jaar en dat willen we niet onopgemerkt laten 
voorbijgaan. We kozen ervoor onze leden een aantal extraatjes te gunnen in plaats 
van kostelijke officiële vieringen met genodigden die voor de club niet half zo belangrijk 
zijn als onze leden. 

BOODSCHAPPENTAS 

Fraaie boodschappentas in de kleuren van de club om in de winkels mee te 
pronken. 

1 per gezin - te verkrijgen op onze eigen kalendertochten met de bon die je op het 
nieuwjaarskaartje terugvindt. 

POLO 

Sportieve polo in technische stof in de clubkleuren voor (nog) meer 
wandelplezier. 

Te verdienen door in 2023 te wandelen - zie verder elders in dit blad. 

WEEKREIS 

Schitterende buitenlandse reis naar de Franse Alpen. 

All-in hotel Intersoc in Valmeinier. 

Meer info zie elders in dit blad. 

UITSTAP 

Verrassingsuitstap, waarop we iets gaan bezoeken en daarna of daarvoor in groep 
een mooie wandeling in de streek maken.. 

De dag wordt afgesloten met een heerlijk avondmaal. 

Meer info in een volgend clubblad. 

WEEKEND 

Rustig wandelweekend. 

Meer info in een volgend clubblad. 
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Komende busreizen. 

 
 
 

Zondag 22 januari 2023 

 Winterzwintocht  

in Knokke-Heist (West-Vlaanderen) 

WNZB Knokke-Heist (5072) 

 

€ 9,00 / € 5,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep - 8u10: Ninove Den 
Doorn - 08u20 Aalst Texaco  

 
 

 
 
 

  
 
 

Zondag 19 februari 2023 

Toveressentocht  

in Beselare (West-Vlaanderen) 

Drevestappers (5542) 

 

€ 9,00 / € 5,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep 

(uitzonderlijk geen opstap in Ninove/Aalst) 

 

 

 

 
 

Zondag 26 maart 2023 

Sint-Annetochten  

in Antwerpen (Antwerpen) 

De Stroboeren  (1056) 

 

€ 9,00 / € 5,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep - 8u10: Ninove Den 
Doorn - 08u20 Aalst Texaco 
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Zondag 30 april 2023 

 Vlaanderen Wandelt  

in Sint-Truiden (Limburg) 

Aviat Sint-Truiden (2028) 

 

€ 9,00 / € 5,00  (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep - 8u10: Ninove Den 
Doorn - 08u20 Aalst Texaco 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 juni 2023 

 Heidemeerstocht  

in Berlare (Oost-Vlaanderen) 

Boerenkrijgstappers (3450) 

 

€ 9,00 / € 5,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep - 8u10: Ninove Den 
Doorn - 08u20 Aalst Texaco 

 

 

 
 
 

Zondag 25 juni 2023 

Hageventocht  

in Neerpelt (Limburg) 

De Dommeltrippers (2032) 

 

€ 9,00 / € 5,00 (bus + inschrijving) 

Vertrek: 08u00 De Reep - 8u10: Ninove Den 
Doorn - 08u20 Aalst Texaco 
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Alhoewel dit uitstappen zijn die wij in groep maken 
met de bus, zijn dit geen groepswandelingen. De 
deelnemers zijn immers vanaf hun aankomst op de 
wandeling tot het vertrek terug (rond 16u), vrij en 
kunnen een zelfgekozen afstand wandelen binnen 
een tijdsbestek van ongeveer 6 à 7 uur. De busreis 
heeft vooral tot doel een gezamenlijke verplaatsing 
te ondernemen en zo een bijdrage te leveren voor 
het behoud van de natuur en onze leefwereld. 

Busje komt zo … laat je gerust rijden! 

 

Hoe inschrijven voor een busreis? 

BIJ VOORKEUR 

door middel van het daartoe voorziene webformulier op de website: 

via: FORMULIEREN - BUSREIS 

 

of indien dit niet mogelijk is bij 
Marleen Batselier of Jürgen Fauconnier 

Telefonisch: +32(0)494856485 - +32(0)496254908 

Via mail: busreis@padstappers.be 

Inschrijven kan tenslotte ook op de bus tijdens de rondvraag van de 
busbegeleider of op onze eigen organisaties bij Marleen of Jürgen. 

Wat kost de busreis? (vervoer + inschrijving wandeling!) 

Kinderen tot en met de maand van hun 7de verjaardag:  GRATIS 
Vanaf de maand die volgt op de 7de verjaardag:   € 5,00 
Vanaf de maand die volgt op de 17de verjaardag:   € 9,00 

● BUSBON: Per betaling (van € 5,00 of € 9,00) krijgt men een busbon ter waarde 
van € 1,00. 

● 9 (of 5) BUSBONS geven recht op een gratis reis (zelfde tarief). In dat geval krijg 
je voor die reis natuurlijk geen busbon terug. 

● AFZEGGING: Wie laattijdig afzegt (afzegging ten laatste dinsdagavond voor de 
busreis) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld toch zijn busreisbijdrage 
spontaan te betalen. De bus wordt immers besteld (en betaald) op basis van het 
aantal inschrijvingen en anderzijds kan de vrijgekomen plaats niet meer worden 
ingenomen door een andere wandelaar.  

● OPSTAPPLAATS: vermeld bij je inschrijving je opstapplaats! 

● BETALING gebeurt op de bus (in cash geld, graag gepast). 

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

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://clipart-library.com/images/6cr5e4pLi.jpg&imgrefurl=http://clipart-library.com/bus.html&docid=i4ah0vdoxCgYFM&tbnid=enqnt3Iq69dFMM:&vet=10ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM..i&w=350&h=255&hl=nl&bih=874&biw=1280&q=kartoon%20autocar&ved=0ahUKEwj01_Os9O3ZAhVHDcAKHW6hBKcQMwiuAShjMGM&iact=mrc&uact=8
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Beschrijving busreizen 1e kwartaal. 

Zondag 22 januari 2023 

Winterzwintocht 

Knokke-Heist (West-Vlaanderen) 
Org: WNZB Knokke-Heist vzw (5072) 

Start: Jan Devischstraat 2, 8300 Knokke-Heist 

Afstanden: 6 - 10 - 15 - 21 km 

Tip voor de wandelaars op de korte afstand: Het centrum van Knokke 
(stadhuis) ligt op amper 1 km van de startzaal. 

We kregen van de club volgende info: 

“De start ligt op het Graaf Leopold Lippenspark, zeg maar het sportstadion van 
deelgemeente Knokke. Aangezien de startzaal zich toch op enkele kilometers bevindt 
van het Zwin is het niet mogelijk om met de kleinste afstand tot in het Zwin te komen. 

We hebben in principe voor de kleinste afstand een goed begaanbare wandeling 
richting Koningsbos voorzien, die dan helaas niet tot aan de zee kan geraken. 
Afhankelijk van de vele openbare werken in Knokke tijdens de wintermaanden zullen 
we de kleinste afstanden allicht  opsplitsen in een 6 en een 8 km.  Waarbij de 6 via het 
Zegemeer en Casino tot aan de zee wandelt en de 8 de route volgt door het 
Koningsbos, het Zoute en zo via de Zeedijk terug wandelt. 

De routes van 10 en 15 km gaan via het Koningsbos met aansluitend de 
Blinckaertduinen richting het natuurreservaat “Zwinduinen en -polders”. Ook de 21 
km volgt deze route tot aan de eerste rustpost, maar maakt dan een extra lus door de 
polders tot op de nieuwe Zwindijk. De 21 km heeft hier een uniek zicht op de nieuw 
aangelegde Zwinvlakte die door eb en vloed elke dag tweemaal volledig onder water 
komt. Via de kleine vlakte, waar Schotse Hooglanders en Konnikpaarden vrij 
rondlopen, komt de 21 terug naar de rustpost. 

Vanaf de rustpost trekken de 10, 15 en 21 km via de Groenpleinduinen, poelen , het 
plankenpad verder doorheen de “Zwinduinen en polders” . De 10 km keert na een tijdje 
terug via het Noordelijk begrazingsblok en volgt geruime tijd de Zeedijk richting laatste 
rustpost. De 15 en 21 km route stapt eerst nog een stukje door de duinen doorheen 
een “struingebied” tot de “Haas” van Flanagan om iets verder het uitzichtpunt over de 
Zwinvlakte aan de noordzijde van het “Zwin Natuurpark” (het betalende deel van het 
Zwin) te bereiken. De terugweg loopt samen met de andere afstanden via de Zeedijk 
tot de laatste rustpost en doorheen enkele villawijken terug. 
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Wat info over de bezienswaardigheden onderweg 

De Blinckaertduinen en het Koningsbos : 

De Blinckaertduinen zijn een binnenduingebouw dat zich vooral ontwikkeld heeft vanaf 
de 16e eeuw. Door menselijke tussenkomst (diverse aanplantingen) werd de groei van 
dit duingebied in de hand gewerkt. Een gedeelte van dit gebied werd in 1976 
omgedoopt tot Konningsbos, n.a.v. van het 25-jarig koningschap van Koning 
Boudewijn. In de volksmond heet dit bos het Sparrenbos, maar er groeien voornamelijk 
Zeedennen en geen sparren. 

Zwinduinen en -polders 

De Zwinduinen en -polders zijn een 222 ha 
groot natuurgebied naast de veel 
bekendere Zwinvlakte. Samen vormen de 2 
gebieden het Vlaams natuurreservaat “Het 
Zwin”. Het gebied bestaat uit duinbossen, 
bloemrijke duingraslanden, struwelen en 
poelen vol leven en wordt beheerd door 
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.   

De Nieuwe Zwindijk is een zeewerende dijk 
in de Belgische gemeente Knokke-Heist en 
de Nederlandse gemeente Sluis. De dijk is 

aangelegd in het kader van de verruiming van het Zwin. 

De Nieuwe Zwindijk is ongeveer 3,8 kilometer lang en sluit de Willem-Leopoldpolder 
af van de zee. Die polder is met de verruiming van het Zwin in oppervlakte verkleind. 
De totale lengte van de zeewerende dijk rondom het Zwin is nu ongeveer 6,9 kilometer. 

Met de aanleg van de Nieuwe Zwindijk werd het Zwin verruimd van 160 ha tot een 
grensoverschrijdend getijdengebied van 333 ha oppervlakte. De werken duurden 
ongeveer 3 jaar. 

De Haas van Flanagan 

Op het einde van de Zeedijk kom je ongetwijfeld het beeld van Flanagan tegen. In de 
volksmond wordt dit beeld “het Keun“ 
genoemd. Maar eigenlijk is het geen konijn, 
maar wel een haas. 

Flanagan is één van de markantste figuren uit 
de naoorlogse beeldhouwkunst. Zijn 
majestueuze bronzen hazen zijn 
wereldberoemd. Niet alleen in de duinen aan 
de rand van de Zwinvlakte, maar ook op Park 
Avenue in New York en in het Grant Park van 
Chicago zijn ‘de hazen’ een landmark 
geworden. 

‘Hospitality’ - zo is de officiële naam van het kunstwerk - staat symbool voor de 
gastvrije badstad die Knokke-Heist is.” 
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Zondag 19 februari 2023 

Toveressentocht 

Beselare (West-Vlaanderen ) 
Org: Drevestappers Zonnebeke (5542) 

Start: OC De Lege Platse, Geluwestraat 10, 8980 Beselare 

Afstanden: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km 

 

De volgende tekst mochten we ontvangen van de Drevestappers: 

“Beselare is een deelgemeente van Zonnebeke gelegen op de Midden-West-Vlaamse 
Heuvelrug. Het is een landelijk dorp dat zoals vele gemeenten in de Westhoek volledig 
heropgebouwd werd. De start vindt plaats in OC De Leege Platse, een 
ontmoetingscentrum dat in juni 2013 geopend werd. Het gebouw oogt futuristisch. De 
naam komt van de locatie die vóór WO I zo werd genoemd. 

Er zijn 6 afstanden op de Toveressentocht: 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 26 km. 

Alle afstanden komen voorbij het marktplein. De Sint-Martinuskerk imponeert het 
dorpscentrum. Zij werd na WO I tussen 1922 en 1925 volledig herbouwd in 
neogotische stijl. Merkwaardigheden binnenin zijn een arduinen grafsteen van ridder 
Adriaan van der Woestine uit 1527 en een glasraam met wapenschild WO I. Op het 
marktplein zijn heel wat zaken te zien die te maken hebben met Beselare als heksen- 
of toveressengemeente. Men zegt dat het hier vanaf de 17e eeuw en zelfs tot de Eerste 
Wereldoorlog spookte.  

Bij de afrit van de E403 aan de rotonde op wijk De 
Kortekeer zie je het heksenmonument “Vliegen 
naar Vrijheid” (ode aan sterke vrouwen), 
ingehuldigd juli 2017. De vele heksenverhalen die 
hier de ronde deden werden opgetekend door 
een paar volksschrijvers waarvan Edward 
Vermeulen (geboren in Beselare; schuilnaam 
Warden Oom) de bekendste was. Zijn werken zijn 
geschreven in een volkse taal die het West-
Vlaamse boerenleven beschrijven. Op de gevel 
van het voormalig gemeentehuis hangt een 
gedenkplaat van deze volksschrijver. Op het 
marktplein staat een bronzen heks, een realisatie 
van “De Zonnebeekse Heemvrienden” en het 
plaatselijk Heksencomité. Je kan ook niet naast 
de heksenwaag kijken. Zij werd gebruikt om de 
heksen te wegen. Heksen moesten immers licht 
van gewicht zijn, anders konden ze op hun 
bezemsteel niet door de lucht vliegen. Als er een 
vermoeden was, werd de vrouw gewogen. Woog 

ze zoveel als haar lengte en lichaamsbouw liet vermoeden, was ze geen heks en kreeg 
ze het certificaat van vrijstelling tot veroordeling op de brandstapel. 
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Om de twee jaar verandert de gemeente van uitzicht, dan vindt de Heksenstoet plaats 
(eerstvolgende editie 30 juli 2023). Vele weken voordien zijn overal in het dorp heksen 
te bewonderen. Er zijn tal van randactiviteiten: heksentuinen, vertelwandeling, 
workshops, heksencafé, heksenkeuring, heksenbraderie,… Alle straten van het 
heksenparcours worden bevlagd en getooid, de ganse bevolking werkt enthousiast 
mee. Het hoogtepunt is de Heksenstoet die sinds 1959 op de zondag van het laatste 
weekend van juli door de straten trekt 30.000 bezoekers is geen uitzondering voor 
deze folkloristische stoet die van overal te lande volk trekt en bewierookt wordt. 

Na de rustpost bij firma Pattyn op wijk de Kortekeer keert de 5 km (6,10 km) terug 
langs landelijke trage wegen.  

De 10 km krijgt er het Kortekeerbos bovenop. De 12 km legt na de rustpost een grotere 
lus af.  

De 15 km (16,4 km) krijgt nog wat extra onverharde wegen en trage wegen eraan 
toegevoegd. Zij komen in de andere rustpost, de Knippelaar, op wijk Kruiseke (Wervik) 
terecht. Er volgt nog een doorsteek van een stuk Geluveld (andere deelgemeente van 
Zonnebeke). Kruiseke en Geluveld zijn typische landbouwgemeenten in een 
heuvelachtige omgeving. Pure natuur krijg je daar te bewonderen. 

De 20 km en 26 km krijgen uiteraard nog een extraatje via plaatselijke lussen.” 

Voor de wandelaars van de korte afstand is er de mogelijkheid om met de bus 
een bezoek te brengen aan Ieper. De bus zal om 12u30 vertrekken en keert terug 
om 15u30. 

 

Zondag 26 maart 2023 

Sint-Annatochten 

Merksem (Antwerpen) 
Org: Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw (1056) 

Start: Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 4, 2050 Antwerpen 

Afstanden: 5 - 8 - 11 - 15 - 21 - 25 - 30 - 35 - 40 km 

 

Tip voor de wandelaars op de korte afstand: Een korte wandeling door de 
voetgangerstunnel onder de Schelde brengt je in het hart van de stad 

Antwerpen. 

We kregen van de organiserende club de volgende info: 

“Het vertrek is op Antwerpen-Linkeroever. Aan de startzaal is er direct een splitsing. 
De 7 km en 10 km maken een kortere lus naar de wandelpromenade en daar is een 
mooi uitzicht op de rede van Antwerpen-Rechteroever (Het vernieuwde Steen met de 
nieuwe terminal voor cruiseschepen, de wondermooie OLV kathedraal, enz.). De 
andere afstanden maken eerst een doortocht naar Sint-Annawijk met de Sint-Annakerk 
(glasramen) om dan samen naar het strand van Sint-Anneke te wandelen. De 4 km is 
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ondertussen weggegaan en maken, met rustige wandelpaden, een doortocht langs de 
Chicagoblokken. 

Na het strand is er een rustpost 
voorzien maar niet voor de 10 km 
want die gaan direct naar het 
Sint-Annebos (een gedeelte 
want 1/3 is weggedaan voor de 
nieuwe tunnel) om zo naar de  
rustpost te gaan op de 
middenvijver (korfbalclub Sikopi). 
De andere afstanden, na de 1ste  
rust, komen later erbij en gaan 
ook door bos (sommige 
afstanden meer). De 7 km heeft 
na het doorkruisen van dit bos 
een splitsing en gaan ook door 
de Chicagowijk terug naar de 

aankomst. 

Na de rust bij Sikopi is een passage over de middenvijver. Deze wordt ingepalmd door 
het nooddorp voor Oekraïners en een nieuwe aanleg van een loopzone voor honden 
met vijvers. De 10 km gaat hier weg om een doorsteek te maken, via de wijk Regetta, 
naar het meer Galgenweel. Dit is vooral gekend om zeillessen te volgen. Na deze 
bewandeld te hebben is nog terug, langs rustige paden, nog even langs de Sint 
Annawijk om terug bij de aankomst te komen. 

De 15 km doet normaal het Natuurdomein Het Rot aan maar wegens de werken gaan 
die een langere lus maken op het domein Galgenweel. De omloop van de 20 km is 
nog onder voorbehoud. Normaal is het de bedoeling dat die over het natuurdomein 
Het Rot, Burchtse Weel (Rustpost) en dan terug naar Galgenweel. 

De nog langere afstanden gaan na Het Rot richting Zwijndrecht. Daar doorkruisen ze 
het Vlietbos, het geboortebos en het Vredebos. Hier tussenin hebben deze een 
rustplaats bij café ’t Vlietje. Hier maken normaal de 2 langste afstanden nog een lus 
door de polders van Zwijndrecht.” 

 

                                                                                                                         

Wandelend je land leren kennen? Gemakkelijk en goedkoop met een busreis van de 

Padstappers. Gezamenlijk op verplaatsing gaan verkleint enerzijds onze ecologische 

voetafdruk en vergroot anderzijds onze sociale voetafdruk. En van voetafdrukken 

gesproken, het vergroot onze zichtbaarheid als wandelvereniging. 

Info: Marleen Batselier (0494856485) en Jurgen Fauconnier (0496254908) - busreis@padstappers.be 

  

mailto:busreis@padstappers.be
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Familieberichten. 
(tijdens het vierde kwartaal 2022, tot 13 december gemeld) 

Geboorten 
Op 2 november kregen we het volgende bericht, 
“Met liefde gebrouwen”, Thibault Vrancx, het 
tweede kindje van Liesbeth Van Maldergem en 
Tom. De feestvreugde bij dit brouwsel wordt 
gedeeld door de fiere grootouders Monique 
Ophalvens en Linda Naessens.  

Vrijdag 25 november zal in het geheugen gegrift 
worden van Paul d’Hose en Marleen Cornelis. 
Hun kinderen Severine en Kevin bevielen van hun kleinkind Lyam Roelandt. Het 
spreekt vanzelf dat ook zij heel fier zijn op hun kleinkind. 

Overlijden 
Op 14 oktober overleed Ivan Van Bellegehem op 74-jarige leeftijd. Ivan was de broer 
van Christiane Van Belleghem en Anne Pieters mocht nonkel tegen hem zeggen. We 
delen onze blijken van medeleven aan de familie en wensen hen veel sterkte. 

Op 5 november trof het leed de familie Martens. Ons lid Marie-Claire Zoetardt 
overleed op 78-jarige leeftijd. Marie-Claire is de echtgenote van Elie Martens, zij was 
ook de mama van Kurt, Mireille De Bruyne, Nancy en Marino Goossens en de 
grootmoeder van Tibo. Heel wat leden woonden de uitvaartdienst bij. Hun 
aanwezigheid was een hart onder de riem voor de getroffen familie. Ook vanuit de 
vereniging willen we ons medeleven betuigen en hen heel veel sterkte wensen in hun 
verdriet.  

Op 8 november, 6 dagen na de geboorte van zijn achterkleinkind overleed Marcel 
Naessens op 90-jarige leeftijd. Hij was de vader van Linda, Johan en Ingrid 
Pannekoeke. Tevens was hij de grootvader van Liesbeth Van Maldergem. De familie 
dank de vele leden die op de begrafenis aanwezig waren. We wensen de familie vanuit 
de club ons medeleven aan te bieden en hen veel sterkte te wensen. 

Op 28 november, overleed Michel Huyghe op 69-jarige leeftijd. Het leed dat de familie 
treft wordt mede gedragen door zijn zus Lieve en schoonbroer Ivan De Nollin. Ook 
deze leden en hun familie willen we onze blijken van medeleven betuigen bij dit verlies. 

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. We hopen hen weldra terug te mogen 
ontmoeten in ons midden. Een gezonde korte wandeling is 
immers het beste medicijn tegen allerhande kwaaltjes. 
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De club verliest een icoon. 
 
Tegen alle hoop op beterschap in, overleed op 5 november 
2022, Marie-Claire Zoetardt, echtgenote van Elie Martens, 
waarmee ze al jaren lid was van onze club. De ziekte die 
haar trof kreeg ook haar klein, hoe moedig ze ook streed. 

In onze club en ver daarbuiten kennen de wandelaars haar 
als de goedlachse, maar zeer kordate - zeg maar correct 
strenge - dame aan de inschrijvingstafel van onze 
kalendertochten.  

Maar Marie-Claire was voor de club, waarin ze al vele jaren 
actief was, meer dan een gewone medewerker. Ze was de 
spreekwoordelijke hardwerkende sterke vrouw achter de 
succesrijke man, in dit geval de succesrijke club.  

Zij hielp en adviseerde achter de schermen zowel 
organisatieverantwoordelijke Kurt, als penningmeester Nancy, haar beide kinderen die 
al sedert vele jaren de club mee besturen.  Ze drukte op die manier ontegensprekelijk 
haar wil door om een gezonde financiële basis te creëren voor de club, waarin de leden 
telkenjare, ongeacht pandemieën en crisissen, van vele voordelen konden genieten 
en nog zullen kunnen genieten.  

De vele kleine taken opsommen die ze in stilte wist te klaren is onbegonnen werk, 
alsook de vragen beantwoorden: wie gaat nu de stickers snijden, wie gaat nu het 
wisselgeld tellen, wie gaat nu de soep maken, wie gaat nu het eventueel derde 
kostuum voor Manneken Pis maken, wie gaat nu de waardebonnetjes in enveloppen 
steken, wie gaat nu … ? 

Mensen zijn inderdaad niet onmisbaar, maar de club zal een harde noot moeten kraken 
om die vele kleine, soms nauwelijks opgemerkte taken goed en tijdig gedaan te krijgen. 
Ze zullen worden gedaan, dat is zeker, maar wellicht niet meer zo vanzelfsprekend.  

Mocht Marie-Claire dit kunnen lezen, dan springt ze zeker op en roept “zjievert nie, du 
veurt!”, en dat is wat we moeten doen, al was het enkel uit respect en erkentelijkheid 
voor al haar werk.  We doen veurt, Marie-Claire! 

  

En als ik dood ga, treur maar niet 
ik ben niet echt dood moet je weten 

het is maar een lichaam dat ik achterliet 
dood ben ik pas als jij die bent vergeten…. 
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Welkom nieuwe leden. 

Het aantal leden dat bij WSVL is geregistreerd op 18/12/2022 bedraagt 703. Er zijn 74 
nieuwe leden, 372 hebben nog niet hernieuwd. 
 

 
Aangesloten tussen 1 oktober 2022 en 18 december 2022 

Rang in 2023 Naam Voornaam Woonplaats 
Stam 
nummer 

1 HAEST KEVIN OUTER 2194110 

2 APPELMANS SOFIE OUTER 2194132 

3 MARTENS DIRK DEFTINGE 2194154 

4 ENGERIE SONJA DEFTINGE 2194187 

5 SOETENS GISELE GERAARDSBERGEN 2194200 

6 STUKKENS JEAN-PIERRE GERAARDSBERGEN 2194211 

7 DEVOS ALINE GERAARDSBERGEN 2194222 

8 D'HOKER NORE GERAARDSBERGEN 2197800 

9 D'HOKER FIEN GERAARDSBERGEN 2197811 

10 LEROY DAISY ZANDBERGEN 2201040 

11 COLLIER GERDA GERAARDSBERGEN 2201051 

12 MERCKAERT TONNY GERAARDSBERGEN 2201062 

13 DE SCHAUWER  JOHAN SINT-AMANDSBERG 2201984   

14 VANDEN BORRE RENE VORST 2204212   

15 VANDER PUTTEN BRUNO GERAARDSBERGEN 2204357   

16 MORREN SARAH DEFTINGE 2205360   

17 BOGAERT RUBEN DEFTINGE 2205371   

18 BOGAERT ROOS DEFTINGE 2205382  

19 VERNAILLEN RIETJE OPHASSELT 2205393  

20 FESTRAETS WILLY MOORSEL-AALST 2205404  

21 VAN DROOGENBROECK CHRISTEL MOORSEL-AALST 2205415  

22 DE TURCQ DIRK MOERBEKE 2206528  

23 LETTEN KAREN SCHEPDAAL 2207755  

24 COSYNS CARINE ZANDBERGEN 2208330  

25 LEROY MAGDA LESSEN 2208341  

26 BOEYKENS RINA NINOVE 2212830  

27 VAN LAETHEM IMAN NINOVE 2212841  

28 CORNELIS PATRICK NINOVE 2213043 

29 LUYSTERMANS ANICK NINOVE 2213054 

30 DE VUYST PETRA IDEGEM 2213065 

31 IMPENS KRIS IDEGEM 2213076 

32 IMPENS SILKE IDEGEM 2213087 

33 IMPENS ELLEN IDEGEM 2213098 

34 DE BACKER  SABINE GERAARDSBERGEN 2216845 

35 DE CRAYE CHRISTIANE PARIKE 2216856 
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36 WILLEMS WOUTER GERAARDSBERGEN 2216867 

37 HERREGODTS ANN IDEGEM 2216878 

38 BECQUE ANN 
SMEEREBBE-
VLOERZEGEM 2218061 

39 DE FREYN ERWIN 
SMEEREBBE-
VLOERZEGEM 2218083 

40 LEROY RONNY GERAARDSBERGEN 2218094 

41 VAN DER MYNSBRUGGE MARHILDE GERAARDSBERGEN 2219400 

42 DE SCHAUWER  MARIE HERNE 2222076 

43 DE SCHAUWER  JULIETTE HERNE 2222087 

44 DE BRAEKELEER CARINE IDDERGEM 2224181 

45 VAN KERCKHOVE  STEVEN ONKERZELE 2224192 

46 DE WAELE BERNT ONKERZELE 2224710 

47 VAN BREMT PIERRE NINOVE 2226723 

48 DE NUTTE  MARLEEN NINOVE 2226734 

49 PLAITSIER WESLEY ONKERZELE 2227858 

50 UVIJN HEIDI ONKERZELE 2227860 

51 VRANCX STEVE ASPELARE 2227882 

52 VAN KERCKHOVE  VANESSA ASPELARE 2227893 

53 MATTHYS VARENKA VIANE 2227915 

54 VEREEKEN CAROLINE VIANE 2227904 

55 DANEELS THOMAS IDEGEM 2228591 

56 KERREMANS ISABELLE IDEGEM 2228602 

57 KERREMANS  CLARA IDEGEM 2228613 

58 VAN DER STRAETEN PETER GOEFERDINGE 2228883 

59 VEREEKEN ANJA GOEFERDINGE 2228894 

60 DEMARES  MARC GERAARDSBERGEN 2231594 

61 DE VYLDER RUDY DESTELBERGEN 2233124 

62 DEBRAECKELEER LIEVE IDEGEM 2233135 

63 VAN DROOGENBROECK EDDY NINOVE 2233146 

64 VAN WAEYENBERGHE CARINE NINOVE 2233157 

65 PRAET SERGE GERAARDSBERGEN 2233304 

66 DE COEN  JOOST DENDERWINDEKE 2233315 

67 DE COEN  OLIVIA DENDERWINDEKE 2233326 

68 TERMOTE ALBERT BISSEGEM 2236015 

69 SALIGO LUC GERAARDSBERGEN 2236282 

70 GODITIABOIS MARIE ANNE GERAARDSBERGEN 2236893 

71 FONTEYNE GERT  DEUX-ACREN 2236904 

72 VANDERHAEGEN TOM PARIKE 2236915 

73 DEKLIPPEL MICHEL TOLLEMBEEK 2236926 

74 VAN HOVE JACQUELINE TOLLEMBEEK 2236937 
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De kilometer- en tochtenbadges. 

Kilometerbadges 

18.000 km 

PANNEKOEKE Ingrid 

60.000 km 

WAUTERS Patrick 

 

Tochtenbadges 

2.200 tochten 

WAUTERS Patrick 

 

We wensen deze leden “Proficiat” en wensen hen tevens nog veel wandelgenot toe.  

 

Lidgeld voor 2023. 

Verschillende leden hebben het lidgeld voor 2023 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: 

• Het eerste lid van het gezin betaalt € 19,00 vanaf het tweede gezinslid bedraagt 
het lidgeld € 15,00. 

• Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 8,00. 

Vraag je lidgeld terug aan je mutualiteit. 

Nadat je het lidgeld voor 2023 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. 
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Verdien je inschrijfgeld terug in 2023. 

Hopelijk kunnen we de komende maanden onze hobby terug beoefenen zonder 
zorgen. Ook in 2023 willen we jullie belonen wanneer je deelneemt aan onze eigen 
organisaties. We geven jullie een waardebon van € 1,00 in 2024 terug.  

Wat moet je hiervoor doen? Je komt wandelen op onze eigen 
organisaties. Wanneer je de inschrijftafel passeert wordt je 
lidkaart gescand. Aan de hand van deze gescande gegevens 
krijg je in 2024 je beloning. De beloning bestaat uit 
waardebons ter waarde van € 1,00. Zij kunnen worden 
gebruikt als betaalmiddel binnen de vereniging (inschrijving, 
drank, eten, shop, busreis). Het spreekt vanzelf dat de 
dinsdagwandelingen en inwandelingen niet meetellen bij het 
opmaken van de lijst van terugbetalingen. 

Omdat we blijven geloven dat wandelen een gezonde vorm van beweging is, willen we 
er jullie toe aanzetten een kleine inspanning te doen. Om recht te hebben op een 
terugbetaling dien je minstens deel te nemen aan 4 cluborganisaties (we doen er 
volgend jaar 10). Dit kan als wandelaar of als helper (medewerken = wandelen). De 
waardebons zullen ter beschikking zijn vanaf de Krakelingentocht 2024. We zullen die 
dan verdelen samen met de verdiende bons die je hebt bekomen met het invullen van 
je prestatielijst. 

 

Jeugdige Padstappers kunnen opnieuw 
een mooi cadeau verdienen in 2023. 

Ook in 2023 blijven we onze jeugd (tot 16 jaar) 
aanmoedigen om op stap te gaan. We belonen 
opnieuw de jongeren die 20 tochten op jaarbasis 
wandelen. Onder deze tochten dient men aan 
minstens 5 tochten van onze club te hebben 
deelgenomen. Wie aan deze voorwaarden voldoet 
belonen we met een leuk cadeau in 2024. Om dit 
cadeau te verkrijgen dient de prestatielijst eind 2023 
te worden ingevuld.  

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 2023! Doen hé. 
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Voorbije organisaties. 

De Natuurreservatentocht van 25 september 
Na een lange hete zomer kwam er zo half september wisseling in het weer. Met 
momenten konden we genieten van een kletsnatte dag. Ondanks het feit dat de natuur 
héééél veel water nodig had, keken we met een bang hartje uit naar zondag 25 
september. 

Toen we onze pijlen op vrijdag gingen ophangen, bleken 
de omlopen niet veel last te hebben gehad van de 
veelvuldige neerslag van de voorbije dagen. Het leek 
gunstig te worden. Op zaterdag bij de opbouw van de 
rustposten en de startzaal, viel de regen bij momenten 
met bakken uit de lucht. Wat zou het worden, we hielden 
ons hart vast. De weersvoorspellers hielden het bij 
mogelijke kans op regenbuien. Het zou jammer zijn, 
maar buitensport kan daar nu eenmaal onder lijden. 

Op zondagmorgen was het alvast droog, dat deed ons 
hopen. De eerste uren was het zeer rustig. De 
inschrijvingen verliepen niet zoals we gewend waren. 
Rond de klok van 9 deed Remco in Australië zijn 
beslissende move en wat later reed hij over de streep als 
wereldkampioen. Dit was blijkbaar het moment waar de 
wandelaars op gewacht hadden om op stap te gaan. 

Intussen zagen we dat de wolken bedreigd werden door schaarse bredere 
opklaringen. Noch wij, noch de wandelaar wist wat het ging worden. Het bleef droog, 
de wandelaars die thuis gebleven waren voor de regen, hadden alvast de verkeerde 
keuze gemaakt. Intussen bereikten we langzaam maar zeker de klok van drie en 
konden we de balans opmaken. 

We konden terugblikken op een resultaat waar we tevreden mochten mee zijn. 
Ondanks dat dit cijfer nog heel wat lager lag dan voor corona kwamen toch 1.533 
wandelaars opdagen. Onder hen 
mochten we 478 niet bij een club 
aangesloten stappers noteren. Dit 
resultaat valt op en we zien de 
grootste verliezen bij de 
clubwandelaars. Verder was de 
aanwezigheid van de 351 
Padstappers niet slecht, maar toch 
nog niet wat we graag zouden 
zien. Procentueel blijkt dat er een 
maar 35% van onze leden 
aanwezig was, dit is en blijft een 
minder mooi resultaat. We 
beseffen dat het niet altijd mogelijk is, maar vragen nu reeds met aandrang om de data 
voor de komende wandelingen ergens in jullie agenda te noteren en er naartoe te 
komen.. 
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Op het einde van de dag mochten we volgende uitslag noteren: 

1 Egmont Zottegem vzw 163 16 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 12 

2 Merksemse Wandelclub Stroboeren  37 17 Les Vaillants Acrenois 12 

3 WSV Land Van Rhode 36 18 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 11 

4 Hanske De Krijger Oudenaarde 30 19 Boerenkrijgstappers 10 

5 WV De Ijsbrekers Haaltert 24 20 WSV Horizon Opwijk 10 

6 Florastappers Gent 21 21 Halfoogstvrienden Bellingen 9 

7 Wandelclub Scheldestappers Zingem 20 22 De Beiverse Marcheurs 9 

8 WSV De Kadees Aalst 19 23 Wandelclub Kruikenburg vzw 8 

9 Parel van het Pajottenland 18 24 De Pajotten Hekelgem 7 

10 De Heidetochten Kester-Gooik 17 25 WRC Lanke Fiel  7 

11 Lennikse Windheren 16 26 Les Sans Soucis Ghlin 7 

12 Wandelclub De Marktrotters Herne 15 27 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 5 

13 Burchtstappers Herzele 13 28 WSV Wetteren 5 

14 Postiljon Wandelclub Merelbeke 13 29 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 5 

15 Everbeekse Wandeltochten 13 30 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 5 

De Winteruurtocht van 29 oktober 

Nadat we een jaar Denderwindeke verlieten, keren we terug naar dit wandelparadijs. 
De vele natuur, de mooie uitzichten en de rust staan borg voor ideale 
wandelomstandigheden. Voeg daarbij de ideale zaal om daar héééééél vééééél eitjes 
te bakken en je weet: dat is the place to be. 

De dagen voor de bewuste zaterdag 
werden aangekondigd als zeer mooi 
wandelweer met ideale zachte 
temperaturen. De 
weersvoorspellers haalden hun 
gelijk. Het werd weer één uit de 
duizend. We noteerden zelfs de 
warmste dag ooit. Meer zelfs, de 
temperatuur steeg boven de 25°C 
uit en kreeg zo het predicaat 
zomerdag mee. De wandelaars 
lieten het niet aan hun hart komen 

en konden genieten van hun wandeling. 

Ook de nieuwe rustpost in de voormalige kerk van Meerbeke met veel ruimte en licht 
wekte verwondering bij vele wandelaars. Het gaf ons de kans om een volledig nieuw 
parcours te kiezen. De lus langs het natuurgebied aan de Dender werd ten volle 
gesmaakt. Kortom, de zon, de mooie wandeling en de beloning met de eitjes had zeer 
veel bijval. 

Intussen gaf de ploeg medewerkers het beste van zichzelf. Iedereen deed naar 
behoren zijn job. Iets waar we best fier mogen op zijn en waar we telkens de meest 
veeleisende wandelaars mee verrassen. Toch kregen we ook hier negatieve klanken 
binnen. Op de plaatselijke Facebook werden we verwenst, verkettert en terecht 
gewezen. De drukte van de vroege wandelaars werd niet gesmaakt door de 
plaatselijke bevolking. Voeg daarbij het verkeersinfarct die dag en we maken ons 
zorgen hoe lang we hier nog kunnen blijven organiseren. Mochten leden uit de 
omgeving een oplossing hebben om de parkeerproblemen op te lossen, dan zouden 
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we die graag vernemen. Een weide, een stuk braakliggend grond, kortom, een plaats 
waar we een groot aantal auto’s kunnen plaatsen is zeker welkom. 

Eens we de balans mochten opmaken van de 
dag mochten we met een tevreden gevoel terug 
blikken. Het blijft immers een zaterdag en dan 
dient men zeer tevreden te zijn wanneer het 
eindcijfer er één is met 4 cijfers. In totaal 
kwamen 1.110 wandelaars aan de inschrijftafel 
voorbij. Onder hen noteerden we 217 niet bij 
een wandelvereniging aangesloten stappers, 
wat neerkomt op ongeveer 1 op 5 wandelaars of 
20%. 

Met 288 aanwezige Padstappers aanwezig op 
die zaterdag mochten we niet tevreden zijn. Dit resultaat doet ons geen deugd. Ruim 
700 van onze eigen leden vinden het niet de moeite om te komen wandelen. Lag het 
aan het goede weer? Is de afstand vanuit Geraardsbergen te ver? Wat is er aan de 
hand? We zouden het aantal eigen leden die deelnemen aan onze eigen tochten graag 
zien stijgen. Dit zou niet alleen ons moreel ondersteunen, maar zou ons eindresultaat 
qua deelnemers ook mooier laten ogen. We hopen nog steeds dat onze leden het de 
moeite vinden om de wandelschoenen aan te trekken en steeds aanwezig te zijn.  We 
kijken al uit naar de volgende wandelingen waar we jullie opnieuw massaal hopen te 
mogen begroeten. 

 Beloofd? 

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

1 Egmont Zottegem vzw 127 16 Everbeekse Wandeltochten 8 

2 WV De Ijsbrekers Haaltert 34 17 Les Sans Soucis Ghlin 8 

3 WSV De Kadees Aalst 31 18 Florastappers Gent 7 

4 Hanske De Krijger Oudenaarde 24 19 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem 7 

5 WSV Land Van Rhode 21 20 Singelwandelaars Strombeek-Bever 7 

6 De Heidetochten Kester-Gooik 21 21 Dorpscomite Bogaarden 7 

7 Wandelclub De Marktrotters Herne 18 22 WSV Wetteren 6 

8 Wandelclub Scheldestappers Zingem 17 23 De Pajotten Hekelgem 6 

9 Parel van het Pajottenland 17 24 De Trekplosters Zellik-Asse 6 

10 Wandelclub De Schooiers Wichelen 16 25 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 5 

11 WSV Horizon Opwijk 16 26 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 5 

12 Burchtstappers Herzele 15 27 De Lennikse Windheren 5 

13 Wandelclub De Zilverdistel  13 28 Postiljon Wandelclub Merelbeke 4 

14 Boerenkrijgstappers 12 29 Wandelclub Kruikenburg vzw 4 

15 De Hopbelletjes Opwijk 12 30 Les Vaillants Acrenois 4 

De Sinterklaastocht van 27 november 

De temperaturen in de maand november bleven aan de hoge kant. Dit betekent 
meestal dat we nogal wat last kunnen hebben van regen met de nodige modderige 
stroken tot gevolg. De week voordien kregen we van de weersvoorspellers soms 
tegenstrijdige informatie. De ene dag zou het regenen, enkele uren later was het dan 
weer droog. Wat doe je met zo een voorspelling?  
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Feit was dat het vanaf woensdag droog bleef. Dit liet ons hopen, op vrijdag bij de 
bepijling lag het parcours er alvast goed bij. 

Op zaterdag was de opdracht, startzaal en rustpost opbouwen. Onder een heldere 
hemel en bij een zachte temperatuur werd alles in gereedheid gebracht. We hadden 
hoop, de weersvoorspellers gaven intussen een kans op regen na de middag. Dit zou 
een meevaller zijn. We hadden immers ook nog eens de match van de Rode Duivels 
tegen. Om 14u speelden zij hun match 
tegen Marokko. Over hun prestaties 
moeten we hier niet schrijven, ze zijn wel 
genoeg bekend en elk zal zijn mening 
hebben. 

Intussen hadden we reeds een groot stuk 
van de dag achter de rug. En neen, de 
weersvoorspellers hadden het niet bij het 
rechte eind. In de nacht viel reeds heel wat 
hemelwater neer. In de ochtend was er een 
lichte miezer, één waar je langzaam, maar 
zeker nat van werd. Af en toe werd de 
kraan even dicht gedraaid, toch vonden 
velen de moed om gewapend met regenjack of paraplu op stap te gaan. 

Intussen kregen we de reacties van de eerste wandelaars, zij bleken alvast tevreden 
te zijn ondanks hier of daar een kleine strook waar het moeilijker ging. Toch hielden ze 
de moed erin en genoten ze nog na bij een natje en een droogje. 

Na de middag waren er nog moedige ouders die met hun kinderen op stap gingen. 
Een 35-tal kinderen deden mee aan de zoektocht en mochten na afgifte van hun 
ingevuld formulier bij de Sint hun pakje ophalen. Zij stonden klaar vanaf 14u om door 
hem ontvangen te worden . De meesten waren blij hen te ontmoeten, andere waren er 
dan weer niet gerust in en sommigen pinkten een traantje weg. Beteuterd zaten ze er 
bij, maar nadien des te gelukkiger. 

Rond 15u mochten we de uitslag opmaken. Dit was al bij al niet het verwachte 
resultaat, maar gezien de omstandigheden mochten we best tevreden zijn met de 878 

deelnemers. Dit is helaas ons slechtste 
resultaat ooit voor de Sinterklaastocht. 
Maar zoals het spreekwoord zegt, na 
regen komt zonneschijn. Dus we kijken 
alvast uit naar een betere toekomst voor 
deze wandeltocht. 

Onder die 878 deelnemers mochten we 
118 niet bij een club aangeslotenen 
noteren, procentueel gezien een lage 
opkomst, maar de weersomstandigheden 
zullen hier wel niet vreemd aan geweest 
zijn. En net zoals de voorbije wandelingen 
lieten onze eigen leden ons opnieuw in de 
steek. Met 284 aanwezige Padstappers 

haalden we opnieuw een pover resultaat. Dit aantal zouden we in de toekomst echt 
hoger willen zien. We zijn ervan overtuigd dat jullie nu reeds de belofte maken om dit 
zeker en vast te doen. 
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Hierna vinden jullie de uitslagen van de clubs die ons op de Sinterklaastocht 
bezochten. Zij verdienen zeker en vast een bezoekje op één van hun organisaties.  

 

1 WSV Egmont Zottegem vzw 95 16 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 5 

2 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 54 17 Wandelclub Kruikenburg vzw 5 

3 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 41 18 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 4 

4 WSV Land van Rhode vzw 21 19 Boerenkrijgstappers vzw 4 

5 Parel van het Pajottenland 20 20 Wandelclub Tornado 4 

6 WSV De Kadees vzw 19 21 WSV De Brigandtrotters 4 

7 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 19 22 Wandelcl. Reigerstappers Vinderhoute 3 

8 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 18 23 Dwars door Brakel 3 

9 Wandelclub Scheldestappers Zingem 15 24 Op Stap Nukerke 3 

10 Everbeekse Wandeltochten vzw 10 25 De Pajotten Hekelgem vzw 3 

11 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 10 26 De Hopbelletjes Opwijk 3 

12 Wandelclub De Schooiers Wichelen 9 27 Drevestappers Zonnebeke 3 

13 Les Sans Soucis Ghlin 7 28 Flanders Trail 3 

14 De Kleitrappers 5 29 De Schoenvreters 3 

15 Burchtstappers Herzele vzw 5 30 De Beiverse Marcheurs 3 

 

De Wafelentocht van 14 december  

De winter heeft intussen zijn intrede gedaan, de temperaturen gingen onder nul. Vooraf 
werd sneeuw voorspeld, wat het organiseren van een wandeling bijzonder moeilijk 
maakt. Neen niet qua parcours, maar qua bestellingen. “Oké,” denk je alvast, “dit kan 
midden in de week toch geen probleem zijn?”. Voor bepaalde bestellingen alvast niet, 
maar wat doe je met de pistolets, de hamburgers of de pensen. Dit kan je niet zomaar 
bijbestellen op het moment zelf.  

Na een vlekkeloze, weliswaar 
koude bepijling, werd de Spiraal 
opgebouwd. Bij de opbouw 
probeerden we de verwarming 
aan te zetten. Deze had het 
blijkbaar begeven in het voorbije 
weekend. Wat zou dit worden, fris 
en sfeervol, contrasterend tegen 
knus en warm. We moesten het 
doen met de mogelijkheden die 
ons werden geboden. Gelukkig 
werden we hier niet van, maar ja, 
wat doe je hieraan. 

Intussen was de woensdag aangebroken en konden we uitkijken naar hopelijk een 
mooi eindresultaat. De temperatuur, fris weliswaar, maar met een priemend zonnetje,  
was naar verluidt ideaal. Elkeen had de gepaste kledij en dat maakte het fijn om in te 
wandelen. De 3 lussen lagen er door de weersomstandigheden verhard bij. Geen 
spoor van slijk of modder, geen waterpartij waar doorheen moest worden geploeterd, 
neen, deze keer geen gezeur hierover. De mogelijkheid om één, twee of drie lussen 
te wandelen had succes. Tussendoor werd er genoten van een drankje, een broodje 
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of gewoon de vers gebakken wafel. Een succesformule voor zowel de wandelaars als 
de organisatoren. 

De zaal zat nooit afgeladen vol, de ruim 300 plaatsen boden voldoende mogelijkheden 
om tussendoor tot rust te komen. De wandelaar, dat zag je duidelijk, genoot. Ze 
genoten van de mooie natuur omheen de stad en zelf het stukje stad werd bij velen 
gesmaakt. Door de gezellige drukte die er heerste, dienden de medewerkers soms 
een tandje bij te steken. Het extraatje van elk van hen, maakte van deze wandeling 
terug een geslaagd event en je zag duidelijk dat ook de wandelaars hier ten volle van 
genoten. 

Na de middag kregen we nog heel wat wandelaars die met de kinderen wandelden. 
Het maakt het voor hen ook gemakkelijker om hen te motiveren met een wafel na de 
wandeling. Kortom, niets dan blije gezichten en zo hebben we het graag. 

Om 15u mochten we de inschrijving 
afsluiten met 1.061 wandelaars. We 
kunnen van een succes spreken. Vooraf 
hadden we een schatting gemaakt dat 
750 à 800 wandelaars tot de mogelijkheid 
behoorden. Dat getal werd ruimschoots 
gehaald en dat maakte ons superblij. 

We noteerden dat er 282 Padstappers 
aan de inschrijftafel langs kwamen. Dit 
was voor het eerst dit jaar dat het aantal 
wandelende leden niet onder de 

verwachtingen lag. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst aanhouden. Maar ook de 
166 individuelen maakten het verschil. Zij maakten 16% uit van het totale aantal 
stappers. Verder mochten we de volgende resultaten noteren bij de aanwezige clubs: 

1 WSV Egmont Zottegem vzw 131 16 Burchtstappers Herzele vzw 8 

2 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 36 17 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 8 

3 WSV Land van Rhode vzw 33 18 WSV Horizon Opwijk 8 

4 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 23 19 WSV De Brigandtrotters 8 

5 Everbeekse Wandeltochten vzw 18 20 Mont-Marche-Tournai  8 

6 Parel van het Pajottenland 15 21 Watewystappers Tielt 7 

7 WSV De Kadees vzw 12 22 Omloop Kluisbergen 6 

8 Wandelclub Scheldestappers Zingem 12 23 Wandelclub Roal Benti vzw 6 

9 Boerenkrijgstappers vzw 12 24 Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw 6 

10 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 11 25 De Pajotten Hekelgem vzw 6 

11 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 11 26 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 6 

12 Florastappers Gent vzw 10 27 7-mijl-stappers Moorslede 6 

13 Wandelclub De Schooiers Wichelen 10 28 Les Sans Soucis Ghlin 6 

14 De Hopbelletjes Opwijk 10 29 CSC Lierde/Club voor Sport en Cultuur 5 

15 Reynaertstappers 9 30 Textieltrekkers vzw Vichte 5 

 

Met de Wafelentocht is meteen een einde gekomen aan onze georganiseerde wandelingen 
in 2022. We kijken nu reeds uit naar het volgende jaar en hopen jullie massaal te mogen 
begroeten in 2023. 
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Padstappers Geraardsbergen vzw 
steunt goede doelen. 

Jaarlijks doneren we een mooi bedrag aan Natuurpunt. We organiseren daarvoor, 
trouwens met medewerking van een aantal leden van Natuurpunt, de 
Natuurreservatentocht. Van de opbrengst van deze tocht nemen we een bedrag af 
voor Natuurpunt, die daarmee natuurgebieden aankoopt of onderhoudt. Wij - onze 
parcoursbouwer op kop - kunnen als wandelaars alleen maar blij zijn met zoveel 
beschermde natuur. 

Dit jaar konden we zo opnieuw € 2.000 overmaken op de rekening van Natuurpunt. Dit 
bedrag is verdeeld over 8 reservaten die elk € 250 krijgen. De gekozen reservaten 
worden regelmatig bewandeld. 

Vele jaren geleden besliste de algemene vergadering om ook via de Warmste Week 
van Studio Brussel een goed doel te steunen. Inmiddels zijn al een aantal goede 
doelen de revue gepasseerd. De laatste jaren doen we dat evenwel op eigen houtje 
en niet meer via de Warmste Week en gaat onze steun rechtstreeks naar een goede 
doel uit onze omgeving. 

Voor het jaar 2022 werd gekozen voor vzw 
KIND EN KANKER ANIMATIE, Astridlaan 
65/7 in Geraardsbergen. 

We stelden deze vzw uitvoerig voor in het Padstapperke van het 3de kwartaal 2022  
(https://www.padstappers.be/media/padstapperke/2022_07.pdf). 

De acties (door de algemene vergadering goedgekeurd) brachten in 2022, ondanks 

de moeilijke post-corona tijd en de huidige financiële crisis, toch een aardige duit in het 

zakje: 

Bijdragen dinsdagwandelingen (€ 0,50 pp):        447,60 €  

Bijdrage zomerbarbecue (€ 4,00 pp):        636,00 € 

Bijdrage deelnemers kalendertochten (0,10 pp):   1.284,50 € 

Bijdrage algemene vergadering (€ 2,00 pp):       200,00 € 

Storting lid (verkoop blikken en gift)          55,00 € 

          -------------- 

Samen goed voor een bedrag van:     2.623,10 €  

 
We zullen dit bedrag symbolisch met een 
cheque overhandigen op de nieuwjaars-
receptie van 14 januari 2023 (en het 
uiteraard ook effectief storten aan de vzw).  
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Clubcompetitie Wandelsport Vlaanderen. 

Zoals je in eerder clubbladen en in het Walking Magazine kon lezen startte 
Wandelsport Vlaanderen in 2022 met een clubcompetitie. Onze club werd bij aanvang 
van deze competitie, op basis van het aantal leden dat bij ons is aangesloten, 
ingedeeld in de eerste klasse op plaats 2. 

Zoals de zaken er voorstaan bij het ter perse gaan van dit blad, zullen we deze positie 
niet hebben kunnen behouden, maar zullen we stranden we op een zeer 
verdienstelijke 6de of 7ste plaats. We blijven dus moeiteloos in eerste klasse. 

We danken dan ook alle wandelaars die zorgden voor het puntentotaal dat we op het 
einde van het jaar zullen behalen. Dit uiteindelijk behaald aantal punten en de eraan 
verbonden positie in het klassement, zullen we uiteraard pas kunnen melden in het 
volgende clubblad. 

Onze juiste positie en het behaalde puntentotaal op het einde van het jaar, zullen we 
kunnen meedelen in het volgende clubblad. 

Ter herinnering herhalen we het puntensysteem: 
 1 punt : gewone tocht 

2 punten:  bonustocht 
3 punten:  regionale wandeldag 
5 punten:  Vlaanderen Wandelt Lokaal 
8 punten:  ankerplaats Vlaanderen Wandelt Lokaal 

(Het puntensysteem zal in het volgend Padstapperke eventueel worden 
geactualiseerd, zo dit wijzigt) 

Wandel zoveel mogelijk punten voor je club bij elkaar, maar doe dit niet ten 
koste van je wandelplezier! 

Download de Wandelapp. 

Wandelsport Vlaanderen lanceerde recent wandel.be, de handige wandelapp voor 
iOs & Android. Wat heeft het te bieden? 

Nieuws: Blijft altijd op de hoogte van het 
laatste wandelnieuws van WSVL. 

Agenda: Beschik steeds over de meest 
recente wandelkalender, duid je favoriete of 
komende tochten aan. 

Zoek clubs: Krijg een snel en duidelijk 
overzicht van de meer dan 320 wandelclubs 
die verbonden zijn aan WSVL. 

Digitale lidkaart(en): Neem je digitale 
lidkaart(en) altijd en overal mee, handig om te 
laten scannen tijdens het deelnemen aan de 
diverse tochten. 

Notificaties: Krijg de laatste meldingen: nieuwe acties, tochten of de laatste wijzigingen 
die je zeker niet mag missen.  
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Prestatielijst 2022: Waardebonnen en 
clubkampioenen. 

 

We zijn 2022 uitgewandeld. Het moment om eens te kijken hoeveel we het afgelopen 
jaar hebben gewandeld.  

Net zoals de voorbije jaren hoeven jullie geen ellenlange lijsten in te vullen. Wij 
behouden het eenvoudige systeem en gaan ervan uit dat elkeen zijn lijst eerlijk en 
oprecht invult. Waar er twijfel zou bestaan, of klachten komen, behouden we ons het 
recht om de wandelboekjes op te vragen en/of de aantallen te controleren aan de hand 
van het aantal tochten waar je je lidkaart hebt laten scannen bij de inschrijving.  

Elke tocht die gewandeld werd bij een door WSVL-erkende organisatie (vermeld in de 
officiële wandelkalenders van WSVL, FFMBP, VGDS en IVV) telt mee, dus ook 
sommige buitenlandse wandelingen. Erkende meerdaagse wandelingen tellen voor 
het aantal afzonderlijke dagen. Daar bovenop mogen ook onze eigen organisaties 
buiten de WSVL-kalender, zoals de dinsdagwandelingen, de inwandelingen, de 
buitenlandse reizen en de weekendreizen worden opgenomen. 

Clubkampioenschap 

Elke tocht telt voor 10 punten en het gewandelde aantal km.  

De volgende afspraken of afwijkingen gelden:  

• de buitenlandse reis telt slechts als 1 organisatie en de kilometers van de 
dagtochten ervan moeten worden samengevoegd en voor hun totaalbedrag 
vermeld;  

• deelname aan onze eigen tochten is 20 punten waard (uitzondering: 
dinsdagwandelingen 10 punten);  

• deelname aan de Processie van Plaisance mag de stoet als een eigen tocht 
beschouwd worden; dus goed voor 20 punten en 25  km; 

• medewerkers aan eigen tochten brengen ook telkens 25 km en 20 punten in 
rekening. 

Er worden per categorie (mannen, vrouwen en jeugd) twee klassementen opgemaakt: 
het aantal km en het aantal punten. De winnaar van het klassement op km mag zich 
clubkampioen noemen. De drie eerste van elke klassement krijgen een waardevolle 
prijs. Er kan door dezelfde wandelaar maar in één van de twee klassementen een prijs 
worden behaald. 

Waardering van de prestaties met waardebons  

Op basis van de resultaten van de prestatielijst, belonen we onze leden met 
waardebonnen volgens de regels in ons Intern Reglement. Deze waardebonnen 
kunnen gebruikt worden als betaalmiddel voor kledij, busreis, drank, inschrijving, enz. 

Ter info, volgens het Intern Reglement heb je recht op: 

• eigen kalendertochten: wie in het afgelopen jaar aan minstens vier van onze 
eigen georganiseerde kalendertochten deelnam, hetzij als wandelaar, hetzij als 
medewerker, ontvangt één waardebon per tocht.  
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• andere officiële kalendertochten: 
o in totaal 20 tochten: 3 waardebons 
o in totaal 40 tochten: 8 waardebons    
o in totaal 50 tochten: 11 waardebons; 
o in totaal 60 tochten: 14 waardebons; 

Wie zijn lijst heeft ingevuld en ingediend (ten laatste op 29 januari 2023), kan - vanaf 
de Krakelingentocht - zijn waardebonnen ophalen. Ze zijn beschikbaar vanaf dan en 
moeten door de rechthebbende zelf worden opgehaald op de stand van het 
secretariaat. 

Help ons zorg te dragen voor het milieu en vul je prestatielijst in door gebruik 
te maken van het formulier op onze website:  

via: FORMULIEREN -> PRESTATIELIJST 2022 

Bij het invullen van de prestatielijst vult men volgende gegevens in: 

• Naam van de begunstigde 

• Aantal afgelegde kilometers 

• Aantal gedane tochten (Padstapperstochten inbegrepen) 

• Aantal Padstapperstochten (zonder de dinsdagwandelingen) 

• Aantal kilometers tot op heden (de volledige wandelcarrière) 

• Aantal tochten tot op heden (de volledige wandelcarrière) 

Men herhaalt dit voor de andere leden van de familie. 

Om het verwerken van alle formulieren tijdig mogelijk te maken worden deze 
ingewacht ten laatste op 29 januari 2023. 

Vul de prestatielijst in, zelfs wanneer je - om een of andere reden - maar weinig kon 
wandelen. We hopen zoveel mogelijk prestatielijsten te mogen verwerken om het 
dynamisme van onze leden en de geloofwaardigheid van onze vereniging te kunnen 
aantonen. 

Webformulieren. 

Je hebt het allicht gemerkt in dit clubblad: we promoten het gebruik van webformulieren 
voor allerhande inschrijvingen. Het aansluitingsformulier gaat al een aantal jaren mee, 
en we hebben recent het aanbod uitgebreid.  

Voor jou - als inschrijver - is het superhandig en kost het allicht minder moeite dan 
mailen. Voor ons - als organisator - is het een gigantische besparing op een niet te 
onderschatten administratieve rompslomp.  

Voortaan zijn alle mogelijke formulieren gecentraliseerd op 1 pagina. Je vindt deze 
terug onder het menu-item ‘FORMULIEREN’ naast ‘LEDENINFO’. 

Behalve het aansluitingsformulier zijn nu ook de inschrijvingen voor busreizen, de 
nieuwjaarsreceptie, het ledenfeest, van ’t jongste naar ’t oudste Manneken Pis en de 
prestatielijst via een webformulier beschikbaar.  

  



Het Padstapperke 

Januari 2023 - 29 

 

Dankwoord. 

Met de Wafelentocht zetten we een punt achter onze organisaties in 2022. Wanneer 
we de balans opmaken dan kunnen we zeker niet van een grand cru jaar spreken, 
neen, we moeten het eerder bij een middelmatig jaar houden. De cijfers van voor 
corona zijn zeker nog niet terug. Een vaststelling die we tocht na tocht doen. Om dit 
alles vlot te laten verlopen en geen onnodige kosten te doen, hebben we hier en daar 
wel eens voor een alternatieve rustpost in een cafeetje moeten kiezen. Een andere 
keer opteerden we eerst voor een lus om terug in de startzaal te komen. Het waren 
noodzakelijke kleine ingrepen die ons toelieten onze uitgaven onder controle en onze 
inkomsten op peil te houden. 

De situatie is de situatie maar toch mogen we niet klagen. Het weer was dikwijls onze 
bondgenoot, wat er dan alvast voor zorgde dat de twijfelaars onder de wandelaars ook 
hun wandelschoenen aanbonden. De kinderzoektochten hadden wisselend succes, 
ook hier zien we nog niet de cijfers van vroeger, maar iedereen die er was was lovend 
over het initiatief. Het is telkens wel zoeken naar iets nieuws, gelukkig is dat iets waar 
we tot op heden steeds zijn in geslaagd. 

Na onze laatste wandeling was het moment aangebroken om even wat cijfers te 
bekijken. We stellen vast dat er slechts 2 tochten meer dan 2.000 deelnemers mochten 
ontvangen: de Manneken-Pis tocht en de Mattentaartentocht. De andere wandelingen 
deden het beduidend minder. We kijken dan ook hoopvol uit naar de toekomst. In totaal 
mochten we 12.845 wandelaars ontvangen. Onder hen toch 3.233 niet bij een club 
aangesloten wandelaars of  25,2 % van alle wandelaars. We zijn best tevreden met 
deze cijfers, maar het kan  eerlijk gezegd beter. Het aantal deelnemers bepaalt immers 
het doen en laten van de club. De inkomsten die we kunnen genereren met de 
organisaties, laten we op de een of andere manier terugvloeien naar de leden. We 
hopen dan ook dat in de toekomst het aantal deelnemers terug zal stijgen, zodat we 
jullie op dezelfde manier waarvoor jullie geld kunnen geven.  

Om al die wandelaars te ontvangen; om de rustposten op te bouwen; om de 
wandelaars de juiste weg te wijzen; om heel veel werk te verrichten, zijn er vele handen 
nodig. Vele handen maken het werk lichter en de vele handen werden geleverd door 
vele medewerkers. Iedere medewerker droeg zijn steentje bij, ieder op zijn manier en 
de organisatie, zeg maar de ketting werd sterker door de vele sterke schakels. Heel 
veel dank in naam van alle deelnemers aan onze tochten. 

Ook jij die er als wandelaar bij was verdient een woordje van dank. Zonder jullie hoefde 
dit voorgaande niet meer. Jullie hebben hopelijk gezien dat elke organisatie naar wens 
verliep en dat alles in orde was. Mocht het niet zo zijn geweest, vertel het ons. Jullie 
aanwezigheid is immers een erkenning en steun voor het werk dat het bestuur en zijn 
naaste medewerkers verrichten. En juist dat werk willen we steeds beter doen. 

Maandelijks organiseerden we een dinsdagwandeling in groep. Ervaren begeleiders 
tekenden telkens mooie wandelingen uit en zorgden voor een prima begeleiding de 
dag zelf. Ook zij verdienen een woordje van dank om er telkens te staan. 
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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:.  

• Gemotiveerde leden die wensen te helpen tijdens één of meerdere tochten per 
jaar. Leeftijd speelt geen rol. 

• Leden die zich de dagen voor of na de wandeling kunnen vrij maken en mee 
willen uit- en afpijlen. Opleiding wordt bij deze job zeker voorzien. 

• Parkeerwachters, inschrijvers, afstempelaars, shopverkopers, 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 klaar. 

Onze uitgebreide ploeg medewerkers heeft zoals in alle verenigingen voortdurend 
nood aan verjonging. 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 er dit jaar 10 - 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).  

mailto:kurtmartens@telenet.be
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Invullijst medewerkers. 

Ook in de toekomst plannen we opnieuw heel wat wandelingen. We kunnen jammer 
genoeg niet organiseren zonder heel wat helpende handen. Ook bij de komende 
wandelingen hebben we diverse helpers nodig om de wandelingen tot een goed einde 
te brengen. Voel jij hier iets voor, jouw hulp is meer dan welkom, waarvoor dank. Vul 
hieronder gerust in en bezorg het ons of mail kurt.martens@padstappers.be. 

 

Naam/familie: 

E-mail adres: 

Telefoonnummer: 
 

Ik/wij wens(en) te helpen op volgende wandelingen in 2023 (onder voorbehoud) 
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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 
 

Shopverkoper 
 
Opmerking: 
 
     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 Adviesraad van het Bestuur van de 
vzw.  

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Padstappers zeer vaak opgemerkt. 

Onder voorbehoud van de juistheid der ingewonnen informatie en voor zover ze nog 
niet in het vorig clubblad gepubliceerd werden. 
[Van tochten buiten Wandelsport Vlaanderen kunnen we moeilijk het totaal aantal 
deelnemers achterhalen.] Podiumplaatsen zijn in het vet gedrukt. 

Datum Naam van de tocht Aantal Aantal Rang- 

  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 

    nemers stappers   

08-10 Najaarstocht - De Bollekens - Rotselaar 834 39 4 

08-10 Natuurwandeling - WC Koekelare - Ichtegem 885 6 19 

08-10 Scheldedorpenwandeling - Beat the trail - Wortegem-
Petegem  

409 5 
 

08-10 Baamistochten - Manke Fiel - Asse 906 19 10 

09-10 Zillegemtocht - Wandelclub vier op een rij - Zedelgem 1492 8 27 

09-10 Streekbierentocht - WC Sint-Pieters-Leeuw - Sint-
Pieters-Leeuw 

910 46 3 

09-10 Hanske in Ronse - Hanske de krijger - Ronse 1816 73 3 

15-10 Open grenstocht - De 12 uren van Lauwe - Rekkem 732 6 16 

16-10 Nazomertocht -Kadees Aalst - Moorsel 1435 70 4 

16-10 Randonnée de Ballotils - Les marcheurs du souvenir de 
Leuze -  

503 9 
 

 

19-10 Hotdog Midweekwandeling - Egmont Zottegem - Sint-
Goriks-Oudenhove 

1213 55 3 

22-10 Heizijdetocht - Denderklokjes Lebbeke - Lebbeke 1398 14 16 

22-10 Au pays des Iguanodons - Marcheurs du val de Verne de 
Péruwelz - Péruwelz 

509 7  

23-10 Herfsttocht - Scheldestappers Zingem -Zwalm 1441 43 7 

23-10 Camtochten - Heidetochten Kester-Gooik - Gooik 1563 109 1 

23-10 Herfstwandeling - Equicura - Kalken 515 8 12 

27-10 Zaaitocht - Textieltrekkers Vichte - Tiegem 777 9 14 

29-10 Winteruurtocht  -Padstappers - Denderwindeke 1110 288 1 

30-10 Herfsttocht - Pajotten Hekelgem - Liedekerke 1113  68 1 

30-10 Voettochten der tuinbouwstreek- wsv Wetteren - Wetteren  1679 13 22 

31-10 Halloween pompoentocht - Egmont Zottegem - 
Zottegem 

4218 75 2 

31-10 Halloween au Pays des Sorcières - Les Trouvères - 
Ellezelles 

1130 21  

01-11 Allerheiligentocht - Wandelclub Koekelare - Koekelare 1003 5 24 

02-11 Herfsttocht - Omloop Kluisbergen - Kwaremont 881 29 5 

05-11 Spokentocht - Florastappers Gent - Gentbrugge 2956 11 11 

05-11 Filosofentocht - Wandelclub De Zilverdistel - Oudegem 1077 19 123 
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Datum Naam van de tocht Aantal Aantal Rang- 

  en/of van de organiserende club deel- Pad- orde 

    nemers stappers   

06-11 Singeltochten - Singelwandelaars  -Strombeek-Bever 584 5 16 

06-11 Pannenkoekentocht - Land van Rhode - Balegem 1060 64 4 

11-11 Damme wandelt - Levenslijn Team Damme - Moerkerke 695 5 17 

11-11 Pannenkoekentocht - Kreketrekkers - Zarren 1043 6 22 

11-11  Fun & family - Hanske de Krijger - Oudenaarde 1759 51 4 

11-11 Marche de la Cité des Géants - Les Amis de la nature Ath 
- Lanquesaint 

497 9  

12-11 Viggaaltocht - Natuurvrienden Deinze - Deinze 1901 8 28 

12-11 Sint-Maartentocht - Presto Ichtegem - Ichtegem 939 9 19 

12-11 Gueuzetocht - Trekplosters Zellik-Asse - Groot-Bijgaarden  714 18 7 

12-11 WalkOn Autumn - WSVL Federatieleden - Houffalize 320 6 7 

13-11 Lakebosschentocht -Godelievestappers - Ruddervoorde 2084 7 31 

13-11 Boerenkrijgstappertocht - Boerenkrijgstappers - Berlare 2368 67 9 

13-11 WalkOn Autumn - WSVL Federatieleden - Houffalize 268 6 6 

16-11 Glühwein midweektocht - Egmont Zottegem - Oombergen 1004 32 4 

19-11 Ijsbrekerstocht - De Ijsbrekers - Heldergem 763 62 3 

20-11 Zoniënwoudwandeltocht - Ijsetrippers - Hoeilaart 1193 70 2 

20-11 Herfsttocht - De Vossen Buggenhout - Buggenhout 1024 13 15 

22-11 Aviflorawandeltocht - Aviflorastappers - Ingelmunsters 842 6 21 

25-11 2-daagse herfstwandeling - Horizon Opwijk - Mazenzele 489   8 11 

26-11 2-daagse herfstwandeling - Horizon Opwijk - Mazenzele 1122 11 17 

27-11 Sinterklaastocht - Padstappers - Geraardsbergen 878 284 1 

03-12 Sinterklaaswandeling - Watewystappers - Dentergem 1644 9 28 

04-12 Sinterklaastocht Viggaaltocht - Reigerstappers - Deinze 1352 18 13 

04-12 Sinterklaastocht - De Eekse stappers - Opwijk 875 33 6 

04-12 Sinterklaaswandeling - Lachende Klomp - Moerbeke 1266 5 23 

04-12 Sinterklaastocht - wsc Langdorp - Langdorp 1727 5 29 

07-12 Jenevertocht - Egmont Zottegem - Leeuwergem 891 42 3 

10-12 Gent bij nacht - Florastappers Gent - Gent 3181 126 1 

10-12 Citywalk Leuven- wsp Heverlee-Leuven - Leuven 3400 5 28 

11-12 Viggaaltocht - Scheldestappers Zingem - Zingem 1286 8 21 

11-12 Tollembeekse Hanezoekerstochten - Parel van het 
Pajottenland - Tollembeek 

823 96 1 

14-12 Wafelentocht - Padstappers - Geraardsbergen 1061 282 1 

17-12 Wafelentocht - wsv Land van Rhode - Oosterzele 876 41 3 

 



Het Padstapperke 

Januari 2023 - 34 

 

Onze komende organisaties… 

Het verleden heeft ons geleerd dat de hierna beschreven 
komende organisaties mogelijk niet zullen kunnen doorgaan 
of dat bepaalde beloftes in de beschrijvingen niet zullen 
kunnen waargemaakt worden. Hou daarom steeds de 
website en de digitale nieuwsbrieven in de gaten. Wij 
houden je op die manier op de hoogte van eventuele 
wijzigingen.  

Een absolute blijver op onze tochten is de 
mogelijkheid om tegen gunsttarief een pakket 
mattentaarten aan te kopen en zo kennis te maken 
met het door Unesco tot werelderfgoed uitgeroepen 
Giesbaargs gebakje. Het pakket bevat zes stuks, 
waarvan ééntje gratis en je bestelt ze best aan de 

stand van de bonnetjes vooraleer je gaat wandelen. Ze liggen dan op jou te wachten 
bij je aankomst. Hou er rekening mee dat het versgebakken mattentaarten betreft en 
dat we niet meedoen aan diepvriesexemplaren, op is dus op! 

We steunen ook dit jaar weer een goed 
doel en dat doen we o.a. door voor elke 
deelnemer aan een eigen kalendertocht 
een bedrag van € 0,10 in te houden voor 
dat goede doel. Bijdragen worden ook 
gevraagd voor deelname aan de dinsdagwandelingen (€ 0,50), de algemene 
vergadering (€ 2,00), de zomerbarbecue (€ 4,00)  en de nieuwjaarsreceptie (€ 2,00). 
Dat spaarpotje wordt jaarlijks overhandigd op de nieuwjaarsreceptie aan een 
vertegenwoordiger van het gekozen goede doel. 

 

Zaterdag 14 januari 2023 

Nieuwjaarsreceptie 

Jeugdcentrum DE SPIRAAL, Zakkaai 29 

9500 GERAARDSBERGEN 

19u00 * € 2,00 

Enkel vooringeschreven leden 

Na de teleurstellende recente jaarwisselingen, hebben we er goede hoop op dat we 
2023 gaan kunnen inzetten met een toost op gezondheid, geluk en vrede, al dreigt dat 
laatste vooral een heel dichtbijwens te blijven. 

De bestuursploeg neemt al direct weer de draad op en stroopt de mouwen op om jullie 
te verwennen met drank en versnaperingen. Onze vreugde bestaat erin jullie zorgeloos 
te zien keuvelen en lachen bij een goed glas en een hartig hapje en plannen te smeden 

Kijk na op 
website en 
nieuwsbrief 

Pakket 
Mattentaarten 

5 + 1 gratis 

Goed doel 2023: 
SOS WILDE DIEREN 
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voor alweer een denderend wandeljaar. Wie weet zit er al een eerste danspasje in, als 
voorbereiding op het ledenfeest, later in februari. 

We gooien de deuren open om 19u00. Niet voor iedereen. Neen, alleen voor onze 
leden die tijdig én hun lidgeld betaalden én zich inschreven via onze website 
(FORMULIEREN - NIEUWJAARSRECEPTIE). 

Zoals door de algemene vergadering bepaald werd, betalen de deelnemers € 2,00 om 
deel te nemen aan deze activiteit. Die bijdrage storten we integraal naar het goede 
doel dat voor 2023 werd gekozen (S.O.S. WILDE DIEREN). 

Tijdens de receptie zullen we ook de cheque overhandigen aan vzw KIND EN 
KANKERANIMATIE, het goede doel dat we in 2022 steunden. 

 

Zondag 29 januari 2023 

Manneken Pis tocht 

1ste tocht Priortrofee 

Jeugdcentrum DE SPIRAAL, Zakkaai 29 

9500 GERAARDSBERGEN 

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

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

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

Gratis jenever of warme chocolademelk 

KINDERZOEKTOCHT 

We zijn volgens de kalenders hartje winter en dan plannen wij traditioneel onze 
Manneken Pis tocht. Niet de grote vijfjaarlijkse uitdaging waarover we het elders in dit 
blad hebben, maar een tocht over afstanden naar ieders goesting en vermogen. 

Een ruime startzaal is altijd al een goed begin voor een mooie wandeling. De Spiraal 
aan de Zakkaai ligt randje centrum van de stad, wat niet wandelende familieleden of 
wandelaars op korte afstand de gelegenheid biedt een stapje in de wereld, in dit geval 
de stad te zetten. Maar zij die er stevig de stap willen inzetten wacht een ruime keuze 
aan parcoursen, die stuk voor stuk met veel inzet en zorg werden uitgezocht.  

Onze trouwe klanten kennen de kwaliteit van onze omlopen en tekenen dan ook graag 
bij ons present. Ook wij kennen hen ondertussen en weten wat ze van ons verwachten. 
Met die wetenschap gaan we telkens weer aan het werk. Van parcoursbouwers tot 
afruimers, onze medewerkers staan klaar om “jouw” wandeling te laten uitgroeien tot 
een volwaardige daguitstap. 
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Twee rustposten onderweg zorgen ervoor dat de wandelaars op tijd en stond, 
ongeacht de afstand die ze wandelen, kunnen genieten van frisse dranken, koffie, 
chocolademelk of lekkere soep, al dan niet met een hartig broodje. 

Wandelen doen we door de stad en het golvend landschap ten noorden en oosten van 
Geraardsbergen. De omgeving biedt voldoende mogelijkheden om niet alleen van de 
stad en de landbouwstreek errond te genieten, maar daarenboven ook een paar mooie 
natuurgebieden en bossen in winterrust te ontdekken. Alles opsommen zou ons te ver 
leiden, maar een grabbel uit de wandelton, biedt ons het volgende: 

Het abdijpark: Deze groene long, oase 
van rust midden het stadscentrum 
behoorde tot de Sint-Adriaansabdij 
(1175), de vroegere Benedictijnenabdij 
van Geraardsbergen. Het abtenhuis, het 
poortgebouw en het koetshuis zijn 
bewaard gebleven en kregen een 
herbestemming, terwijl de restanten van 
de kloostergang en de voormalige kerk 
grotendeels onder de grond verborgen 
bleven. Maar deze ruïnes werden bij de 
heraanleg en vernieuwing van het park op een mooie en originele manier zichtbaar 
gemaakt. Op die manier heeft de stad de erfgoedwaarde van het historisch 
beschermde Abdijpark weten te behouden. Alle afstanden komen hier door om in het 
Koetshuis de rustpost te vinden en te genieten van een gratis jenever of warme choco. 
Aan de andere kant van de Oudenberg zullen de wandelaars op de 22, 26 en 32 km 
later ook nog Hof ter Buikmeers passeren, een abdijhoeve die behoorde tot de deze 
abdij. 

De markt van Geraardsbergen en het Manneken Pis: Hier bevinden zich enkele 
unieke historische gebouwen zoals de Sint-Bartholomeuskerk, de Marbol, het Stadhuis 
en uiteraard ons befaamde Manneken Pis, het oudste beeldje (1459) van een plassend 
manneken in België, wat ze in de hoofdstad (beeldje van 1619) ook mogen beweren. 
Weet wel dat dit arrogante mannetje geen goed voorbeeld is en dat navolging ervan 
gegarandeerd een GAS-boete oplevert. Niet zo voor het manneken zelf, die lapt al 
eeuwenlang oorkondes of reglementen aan zijn blote voetjes. Steegjes met levendige 
namen als Visstraatje, Brandstraatje, Duivenstraatje en Boerenhol nodigen bezoekers 
naar vervlogen tijden  

Karkoolbos: Het bos ligt tegen de helling van de Bosberg en is een restant van een 
oud bos dat indertijd ononderbroken tot aan het Zoniënwoud liep. (16, 22, 26 en 32 
km). 

Boelaremeersen: Dit natuurgebied, eigendom van Natuurpunt, wordt door de 
parcoursbouwer heel vaak in de wandelingen opgenomen omdat het een echte parel 
is. Het gebied is een meersland met hooilanden, valleibossen, grachten, rietvelden en 
natte ruigtes. Het is ongerept en heeft een enorme ecologische waarde. (22, 26 en 32 
km). 

De Gavers: Ook het 20 ha grote provinciaal domein is een bestanddeel dat regelmatig 
voorkomt in onze wandelingen. We trekken het domein in langs jeugdherberg ’t 
Schipken en wandelen een kort eindje over het knuppelpad op weg naar de rustpost 
in Onkerzele. (22, 26 en 32 km) 
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Boelarebos: Dit Natura 2000-natuurgebied ligt op de helling van de Grote Buizemont 
en bezorgt de 32 km wat pittig klimwerk, vooraleer met de 26 km af te dalen naar het 
jaagpad langs de meanderende Dender. Daar treffen ze terug de andere afstanden 
om de slotkilometer aan te vatten. 

Eens terug in de startzaal, kunnen we in een sfeer van “blijven plakken” en “gezellig 
nakaarten”, de kilometerboekhouding bijwerken en het wandelboekje aandikken met 
een verslagje. Ondertussen zetten onze medewerkers hun beste beentje voor om de 
wandelaars te voorzien van kleine met zorg bereide snacks en lekkere drankjes. Zij 
hopen op een “Tot weerziens” … 

 

Onze vereniging heeft enerzijds tot doel aan wandelsport te doen en anderzijds 
daardoor mensen bij elkaar te brengen.  Leden huldigen schept voor ons dan ook de 
ideale gelegenheid om én het sportieve jaar 2022 af te sluiten én onze leden bij elkaar 
te brengen. 

De wandelprestaties van onze leden laten ons immers niet onberoerd en we willen ze 
dan ook in de kijker zetten en hun passend huldigen. Daarbij is voor ons elk ingediend 
prestatieformulier, hoe veel of groot ook de erin opgenomen wandelingen, een 
knalprestatie op zich en een vermelding waard. Wij, Padstappers, kunnen dit niet beter 
doen dan met een lekker eetfestijn, gevolgd door een gezellig samenzijn en een 
denderend leuke dansavond met op ons lijf geschreven muziek (“lijfstukken dawwe 
zeggen”, al dan niet meegezongen).  

Naar goede gewoonte belonen we de prestaties met leuke prijzen en trofeeën. Wie in 
aanmerking wil komen voor de trofeeën en/of de verdiende waardebons dient zijn 
ingevuld prestatieblad (zie elders in het clubblad) tijdig in te leveren bij Kurt (ten laatste 
op 29 januari 2023). 

Je wordt tegen 19u verwacht in De Spiraal voor het aperitief. 

Programma: 

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

• Een woordje van de Voorzitter.  
• Overhandiging van de cheque aan het goede doel 
• Feestmaaltijd, met drank naar believen de ganse avond lang. 
• Tussendoor verdeling van de trofeeën op basis van de rangschikking van de 

prestaties. 
• Spetterende muziek en dans tot in de vroege uurtjes met DJ. 
• Nachtelijk Breugelbuffet om de gaatjes te dichten of energie op te doen. 
 

Zaterdag 11 februari 2023 

LEDENFEEST 

Jeugdcentrum DE SPIRAAL, Zakkaai 29 

9500 GERAARDSBERGEN 
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Menu van de feestmaaltijd: 

 

Aperitief met koude en warme hapjes 

*** 

Gerookte zalm met verse ajuin en garnituur 

of 

Trio van wildpaté met uienkonfijt 

*** 

Varkenshaasje met warme groenten en pepersaus 

of 

Tongrolletjes met Normandische saus 

*** 

Verse kroketten 

*** 

Dessertbuffet 

 

Wat moet dit alles kosten?  

Je betaalt € 60,00 per volwassene en € 30,00 voor kinderen geboren in 2010 tot en 
met 2018. Kinderen geboren in 2019 en later hoeven niet te betalen. Opgelet, wanneer 
uw kinderen gratis aanschuiven, vergeet dan niet hun naam te vermelden bij de 
inschrijving! 

Wie deelnam als wandelaar (lidkaart gescand!) of medewerker aan minstens 5 van 
onze eigen georganiseerde kalendertochten (geen dinsdagwandelingen, reizen of 
inwandelingen) zal na het clubfeest € 10,00 teruggestort krijgen. Je betaalt echter 
eerst de volle € 60,00 per volwassene of € 30,00 per kind (kinderen geboren in 2010 
tot en met 2018). 

 

Inschrijven voor het ledenfeest doe je via het formulier op de website: 

via: FORMULIEREN - LEDENFEEST 
 

Wij verzoeken je met aandrang je betaling pas te verrichten in 2023 (en dus niet 
meer de laatste dagen van 2022) maar wel uiterlijk vóór 2 februari 2023. 

 

Gelieve geen cash betaling te verrichten bij een bestuurslid, maar alles via 
overschrijving te doen op rekeningnummer BE 17 4431 6264 1121 van Padstappers 
Geraardsbergen. Gebruik als referentie “Ledenfeest 2023”, “het aantal personen” en 
“hun naam”. 
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. Woensdag 22 februari 2023  

20ste Krakelingentocht 

Zaal De Reep, Felicien Cauwelstraat 

9500 Nederboelare 

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

Inschrijving € 2,00 (€ 3,00 niet-aangeslotenen) - Kinderen tot 12jaar gratis 

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

Gratis krakeling 

Toen Geraardsbergen in 1381 door de troepen van Walter van Edingen omsingeld en 
met uithongering bedreigd werd, zou het stadsbestuur een list bedacht hebben om aan 
de bezetting te ontkomen: de laatste resten brood en haring werden als "teken" van 
overvloed over de stadsmuur gegooid en de belegeraars dropen ontmoedigd af. 
Alhoewel de geschiedenis anders liep, werd de sage hardnekkig bewaard en herdacht 
tijdens de jaarlijkse Krakelingenworp op de top van de Oudenberg. Wij werpen er niet 
mee maar geven de deelnemers aan onze tocht een in sandwichdeeg gebakken 
exemplaar mee. We verwijzen daarmee naar het als immaterieel cultureel erfgoed 
erkende eeuwenoude feest van “Krakelingen en Tonnekensbrand”, dat de volgende 
zondag 26 februari plaatsvindt.  

Geschiedenis heeft ook onze tocht, want we sturen al voor de 20ste keer de wandelaars 
op pad voor onze eerste midweektocht van het jaar. Starten doen we dit keer vanuit 
de parochiezaal van Nederboelare.  Deze startzaal geeft de parcoursbouwer en zijn 
ploeg de mogelijkheid om de omgeving van  Deftinge, Goeferdinge en Zarlardinge te 
gaan verkennen, een gebied ten westen van Geraardsbergen, waarvan de kaarten bij 
ons niet zoveel op de tekentafel liggen. Dus hebben ze er extra werk van gemaakt. 

We wandelen niet door echte natuurreservaten, maar dat doet geen afbreuk aan de 
kwaliteit van de gekozen wandelpaden, veld- en landwegen. Er mag dan al niet meer 
te zien zijn dan kale akkers, velden, weiden en landerijen, toch loont het de moeite om 
in deze rustige landbouwstreek de Vlaamschen boerenbuiten in al zijn eenvoud te 
komen ontdekken. Daar horen uiteraard een paar schitterende boerderijen bij die diep 
verscholen in de velden liggen te wachten op de aanvang van een nieuw seizoen of 
een kapelletje langs de kant van een holle weg of een windmolen, getuige van een 
ambachtelijk verleden.  

Molen Te Veel, de straatnaam van de 
kasseiweg die de langere afstanden na 
Zarlardinge opstappen, is vernoemd naar 
een houten staakkorenmolen uit de 18de 
eeuw, waarvan de bouw zeer omstreden 
was omdat er op dat moment  al te veel 
molens waren. 
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In Zarlardinge wandelen we ook een stukje op de 
Bizarroute, een route langs 25 permanente 
kunstwerken. Wij bewonderen er een paar. 

Wie rust zegt, zegt ook rustpost en die hebben we 
opgebouwd in de parochiezaal van Goeferdinge. 
Alle afstanden houden er halt. Wij zorgen er voor 
warme en gekoelde drankjes en verzorgde broodjes 
en bieden de wandelaar een zitplaats aan om de 
benen even rust te gunnen.  

Verder bakken we in de start- en aankomstzaal onze 
heerlijke croques met of zonder groentjes en 
roosteren we worsten en hamburgers op onze 

bakplaat. Voor ons is wandelen meer dan wandelen alleen en we maken er dan ook 
graag een totaalbeleving van, een uitstapje met vrienden of familieleden.. 

In de aankomstzaal wachten onze medewerkers vol ongeduld om de wandelaars te 
zien aankomen en hen op hun wenken te bedienen van spijs en drank. In het 
wandelboekje wordt een stempel gezet als herinnering aan deze knappe prestatie en 
vooral aan een mooie wandeling! Wat kan een wandelaar meer wensen? 

 

Zaterdag 18 maart 2023 

5de Van ’t Jongste naar ’t Oudste 

Manneken Pis 

50 km 

Basisschool Dender, Kattestraat, 9500 Geraardsbergen 

INSCHRIJVING: uitsluitend via de website tot zondag 5 maart 

€ 25,00 (korting leden: € 3,00) 

+ (eventueel) vervoer per bus naar Brussel: € 10,00 

Wat is dat toch met die twee ventjes? Ze kregen 
officieel de data 1459 (Geraardsbergen) en 1619 
(Brussel) mee. Maar was er in Brussel niet al eerder 
een Manneken Pis gedocumenteerd in 1452? Was er 
zelfs ook al geen sprake van een Julianekensborre op 
die plek in 1388, al is niet zeker dat dit Juliaantje er 
toen uitzag zoals het manneke nu. Feit is dat het thans 
in Brussel bewaarde beeldje dateert uit 1619, de rest 
is niet bewezen. De traditie van een bron waarop een 
plassend manneken staat kan dus al langer in Brussel 
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hebben bestaan, maar wat de huidige beeldjes zelf betreft, kan er geen discussie zijn 
dat het 15e-eeuwse Geraardsbergse exemplaar duidelijk een stuk ouder is dan het 
Brusselse. De inwoners van Geraardsbergen plaatsten hun beeld van een plassende 
jongen immers al in 1459 op een fontein, ter vervanging van een 
door Gentenaars gestolen beeld van een leeuw. Pikant detail: het Geraardsbergse 
manneken is toendertijd gemaakt door Brusselaars (Jan van den Schelden en Reinier 
I van Tienen). 

Een geschiedenis als deze is een voedingsbodem voor ofwel oeverloze discussies 
ofwel voor ludiek volksvermaak. Wij kozen voor het laatste en pakten de tweestrijd aan 
om er een sportieve uitdaging aan te koppelen, die we om de vijf jaar laten doorgaan: 
een wandeltocht van het ene naar het andere zo vaak verguisde manneken. Deze 
vijfde editie moet een voltreffer worden met alles wat we uit de vorige vier edities 
hebben geleerd. 

Er kan enkel worden ingeschreven via het formulier op onze website. Je bent wel pas 
ingeschreven wanneer we het inschrijfgeld hebben ontvangen. Je 
inschrijvingsnummer en stapkaart kan je dan de dag zelf ophalen in Geraardsbergen 
(vanaf 5:00) of in Brussel (vanaf 6:30). Wie in Geraardsbergen zijn inschrijvingskaart 
ophaalt, pendelt met een door ons ingelegde bussen naar Brussel (meerprijs voor de 
busrit is te betalen met de voorinschrijving - zie inschrijvingsformulier). Deze 
pendelbussen vertrekken vanaf 5:30. 

De deelnemers kunnen starten aan de startboog aan het Centraal station in Brussel 
vanaf 6u30. De wandelaars die met de door ons ingelegde pendelbussen vanuit 
Geraardsbergen komen, worden er rond dat uur (en tot 9:00) verwacht. Voor meer info 
over de manier van inschrijven en de mogelijkheden om aan de start in Brussel te 
geraken vind je in de flyers en op onze website.  

We wandelen eerst naar de Stoofstraat, waar het eerste en tevens jongste Manneken 
ons uitdagend plassend staat op te wachten. Hier zal naar goede gewoonte wat 
afgeflitst worden, want het moet gezegd, de jongsten is fotogeniek. Dit is de officiële 
start van de tocht. We richten onze blik op het zuiden en trekken door enkele mooie 
Brusselse parken - niet te geloven hoe rustig een hoofdstad kan zijn - de stad uit. 

Het parcours, op Padstappersleest geschoeid, slingert zich dan verder door het 
Pajottenland naar de denderende Vlaamse Ardennen. 

Onderweg zes rustposten, waar we de wandelaars de kans geven wat te rusten, een 
sanitaire stop te houden en een beroep te doen op onze gratis bevoorrading. Wie is 
ingeschreven hoeft zijn geldbeugel immers niet meer boven te halen, tenzij hij iets 
speciaal wil. Op elke post is er water of cola of koffie (met een borrel!) en krijgen de 
deelnemers iets hartigs en versterkend te eten. We zorgen daarbij voor een 
evenwichtige inbreng van suikers en zouten. Halfweg nodigen we de wandelaars uit 
voor een lichte lunch: verse soep met belegde boterhammen naar believen. Hier 
kunnen ze ook gebruik maken van hun bagage, zodat ze daarna, opgefrist en met 
verse moed, terug op pad kunnen. 

Bij aankomst in Geraardsbergen wacht hen een hartelijke verwelkoming van 
supporters en medewerkers. De ‘geslaagden’ ontvangen een diploma en een 
herinnering. Om hen terug op krachten te laten komen bieden we hen (alweer gratis) 
een smakelijke hamburger met groentjes aan en voegen er nog een speciaal voor deze 
tocht gebrouwen biertje bij. Uiteraard is ook onze gebruikelijke catering aanwezig (aan 
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democratische prijzen) voor de wachtende supporters en deelnemers die nog goesting 
hebben in meer. 

Alle deelnemers maken bovendien kans op een prijzenpakket geschonken door 
Vayamundo (overnachtingen) en Ethias (ballonvaarten).  

Deze sportieve uitdaging zal menig wandelaar in verleiding brengen, zo ook de minder 
met lange afstanden vertrouwde wandelaars. Ze valt vrij vroeg in het seizoen, het is 
dus zaak tijdig met de voorbereiding en de trainingstochtjes te beginnen. Onder het 
motto “deelnemen is belangrijker dan winnen” en “waar een wil is, is een weg” moet 
het iedere goed voorbereide deelnemer wel lukken. Jullie stappen, wij doen de rest, 
samen maken we er een wandelfeest van! 

NOG ENKELE HELPERS GEZOCHT: Om in Brussel de kaarten te verdelen aan de 
wandelaars die vooraf zijn ingeschreven zijn we nog op zoek achter enkele helpers. 
Wie kan ons helpen? Je verdeelt mee de kaarten vanaf 6u30 tot 9u. Wie zich hiervoor 
wil inzetten, neemt contact op met Kurt. 

Vrijdag 31 maart 2023 

algemene vergadering van de 

vzw Padstappers Geraardsbergen 

Koetshuis, Abdijstraat 11, 9500 Geraardsbergen 

 

Als vzw willen wij ook dit jaar de door de 
wetgever opgelegde formaliteiten vervullen 
en roepen wij de leden van de algemene 
vergadering op om de jaarrekening 2022 na 
te zien, goed te keuren en zo kwijting te 
geven aan het bestuur wat de werking 2022 
betreft.  

Wij maken van de gelegenheid gebruik om 
het goede doel voor 2024 te kiezen en er de 
acties voor op te lijsten. We sluiten de 
vergadering traditioneel met een uitwisseling 

van ideeën betreffende door het bestuur aan de vergadering voorgelegde actuele 
problemen of toekomstige uitdagingen. 

Ook het verslag van de vorige algemene vergadering gehouden op 25 november 2022 
wordt dan officieel goedgekeurd of voorzien van aanvaarde opmerkingen.  

Deze vorige vergadering keurde de begroting voor 2023 goed en boog zich over de 
voorgestelde acties voor de viering van ons 40-jarig bestaan. Je leest hierover meer 
in dit clubblad.  
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De 2de dinsdagwandelingen. 
Opnieuw bereiken we een trouw publiek die maandelijks op de afspraak is. We zien 
het belang van deze wandelingen in. Het is niet enkel het sportieve karakter die hier 
telt, maar ook het sociale. Maandelijks horen we babbelen over koetjes en kalfjes, over 
gebeurtenissen en dit alles in een ongedwongen sfeer. We gaan met dit initiatief nog 
niet stoppen, neen, we doen rustig verder. Meer zelfs we hebben enkele nieuwe 
locaties voorzien in 2023. De formule van ervaren parcoursbouwers die ons soms eens 
verrassen blijft behouden. Pierre, Sylvain en André weten ons telkens te  verblijden 
met een met zorg uitgekozen parcours. We beseffen dat we hiermee niet alle leden 
kunnen bereiken, maar we blijven verder ons best doen. 
 

De komende 2de dinsdagwandelingen 

Dinsdag 10 januari 2023:  

Voor de eerste maand van het jaar laten we ons oog vallen op Nieuwenhove. We 
starten om 10u aan café Don Gilberto, Zijpstraat, Nieuwenhove. We wandelen twee 
lussen op de boerenbuiten. ’s Middags peuzelen we, tussen de lussen door, onze 
boterhammen op.. 
 
Dinsdag 14 februari 2023:  

Deze keer blijven we in Geraardsbergen centrum. De Hondenschool ontvangt ons op 
Valentijnsdag. We maken twee lussen vanop de top van de Oudenberg. Klimmen en 
dalen behoort hier tot de zekerheden. Onder de middag spreken we onze knapzak aan 
om de innerlijke mens wat te versterken. 
 
Dinsdag 14 maart 2023:  

Deze keer kiezen we opnieuw voor Nederhasselt. In de plaatselijke voetbalkantine 
worden we om 10u verwacht. Het adres is 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. 

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 2023 (vrijdag 14 tot 24 juli) 
Frankrijk - Valmeniers (Intersoc) 

Voor het eerst in ons bestaan kiezen we voor een verblijf in Frankrijk, meer bepaald in 
de Haute Savoie. Een prachtig wandelgebied in de Franse Alpen met enkele zeer 
bekende cols in de buurt. De Col du Telegraph en de Col du Galibier zijn de bekendste 
cols die de renners in de Tour van 2022 nog hebben bedwongen. De regio zit in 2023 
niet in de Ronde, jammer dus, geen mogelijkheid om een dagje wielersport live  mee 
te pikken. 

Het hotel waarin we verblijven ligt op een hoogte van 1.800 meter. We verblijven er op 
basis van een all-in formule. Naast de maaltijden, kunnen we dus ook gratis warme 
dranken, frisdranken, bieren en wijnen naar hartelust proeven of drinken. Het hotel 
beschikt over een groot en mooi buitenterras. 

In de onmiddellijke omgeving van het hotel liggen meer dan 50 wandelingen klaar, 

waarvan we er zeker enkele gaan doen, maar alleszins (    ) niet allemaal. We 

beschikken immers ook over onze bussen om wat verder weg wandelingen en/of 
culturele uitstappen te doen.  

We reizen af op vrijdagavond 14 juli 2023 omstreeks 20u. We rijden dus ’s nachts maar 
stoppen regelmatig onderweg om de beentjes eens te strekken. We voorzien de 
aankomst rond 10u in Valmeinier. Daar kunnen we onze beentjes onder de tafel 

schuiven en genieten 
van een uitgebreid 
ontbijt. Nadien trekken 
we de 
wandelschoenen aan 
en maken een rustige 
wandeling en leren zo 
de omgeving kennen. 
Op maandag 24 juli 
2023 komen we terug 
en hopen rond 23u 
terug thuis te zijn. 

 

We verblijven in het 
Intersoc hotel in 
Valmeinier. Wie wat 

meer info wenst kan terecht op http://intersoc.be/nl/bestemmingen/valmeinier-
volwassenen-zomer. Vanuit het hotel maken we dagelijks wandelingen. We hebben 
twee ervaren berggidsen mee, zij begeleiden de zwaardere wandelingen. De twee 
lichtere wandelingen worden begeleid door ervaren Padstappers. Op die manier 
bekomen we een mooi evenwichtig programma waar zowel de sportieve stapper, als 
de genieter zijn gading kan in vinden.  

We leggen er evenwel de nadruk op dat de omgeving niet vlak is. We zitten immers in 
de Alpen. Enige wandelconditie is vereist. Volledig vlakke wandelingen bestaan daar 
immers niet.  

 

http://eurostrand.de/resort-moseltal.html


Het Padstapperke 

Januari 2023 - 45 

 

We proberen ook meer dan alleen een wandelprogramma te bieden. Zo willen we 
zeker de plaatselijke culturele en geschiedkundige bezienswaardigheden bezoeken 
en durven we ons wel eens wagen aan een bezoek aan een brouwerij, een 
ambachtelijke activiteit of een wijnbouwer. Maar dat zal vooral afhangen van het 
wandelprogramma. Net zoals in het verleden zullen zij die aan de nevenactiviteiten 
niet deelnemen een deeltje van het reisbedrag terugkrijgen.  

Het wandelprogramma ligt bij het 
ter perse gaan van dit clubblad 
nog niet vast, net zo min als de 
prijs voor een week all-in. We 
vermoeden dat het totale bedrag 
tussen 1.000 en 1.100 euro komt 
te liggen per persoon op een 
tweepersoonskamer. Er bestaat 
ook de mogelijkheid een 
éénpersoonskamer te bekomen, 
mits opleg. 

We kunnen nu al aangeven dat 
we minstens zeker en vast 
volgend programma zullen 
aanbieden: 

 

• Wandelingen in Valmeinier 1800 met gebruik van de skiliften; 
• Wandeling naar, op of over de Col du Telegraph en de Col du Galibier;  
• Valloire met mogelijkheid bezoek van de plaatselijke markt op vrijdag; 
• Bezoek met wandeling aan een stad in de omgeving (Grenoble of Annecy); 
• Tweedaagse naar de Refuge Mont Thabor en klim naar de top van de Mont 

Thabor (meer dan 3.000 m) (beperkte groep). 

 

Wat we verder nog uit onze 
reishoed toveren hangt af van 
de mogelijkheden die ons nog 
worden aangeboden of die we 
nog ontdekken. 

Via mail of telefonisch kan je je 
nu reeds inschrijven bij Kurt: 
(kurt.martens@padstappers.be 

of 0479 41 09 20).  

Van zodra er een meer 
uitgewerkt programma is, wordt 
dit meegedeeld en kan er 
definitief worden ingeschreven 

door betaling van een voorschot. Het programma zal ter beschikking zijn tegen de 
Manneken-Pis tocht, waarop dan ook nog kan worden ingeschreven. 

mailto:kurt.martens@padstappers.be
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Hoe de unieke polo verdienen tijdens 
het jubileumjaar 2023? 

Je hoeft eigenlijk alleen maar de kalendertochten te wandelen georganiseerd door 
onze club, door een bevriende club* of met een busreis. We vragen geen afstempeling 
van een spaarkaart of wandelboekje, enkel dat je inschrijft, je lidkaart laat scannen 
en wandelt. 

We vragen dat je tijdens het jaar 2023 de volgende wandelprestatie levert: 

(de blokjes kan je na elke in aanmerking komende wandeling zelf invullen voor jouw persoonlijke controle; het 

heeft verder geen enkel nut dit bij te houden) 

Voorwaarde 1: 5 kalendertochten bij de Padstappers 

     

Voorwaarde 2: 10 kalendertochten bij bevriende club* 

Voorwaarde 3: bij minimum 8 verschillende bevriende clubs* 

          

*Inzet van 2 jokers mogelijk 

Uiteraard komen enkel tochten waar je lidkaart werd gescand in aanmerking. 

Wat zijn kalendertochten bij ons? zie de kalender eigen tochten in het vorig 
Padstapperke of op de website (https://www.padstappers.be/kalender-eigen-tochten/) 
- dinsdagwandelingen tellen dus niet - wandelingen op weekreis en weekendreis of op 
de uitstap jubileumjaar 2023 tellen evenmin -  medewerking aan een tocht (uitpijling of 
dag zelf) is gelijk aan wandelen van deze tocht en telt dus mee. 

Wat zijn kalendertochten bij bevriende clubs? De lijst van de door ons 
geselecteerde tochten bij de clubs die wij als vriendenclub beschouwen, vind je hierna. 
Het gaat om clubs die op onze tochten het best waren vertegenwoordigd in 2022. 

Wat is een joker? Elke busreis kan dienen als joker. De deelname aan de tocht staat 
gelijk aan een wandeling bij een bevriende club. Je kan met een joker het tekort aan 
tochten bij bevriende clubs aanvullen en/of het aantal verschillende clubs verhogen. 
Je mag wel maar maximum 2 jokers inzetten. 

Hoe bijhouden? Wij houden je prestaties bij aan de hand van jouw inschrijving met 
scanning lidkaart op onze eigen tochten en op de in de lijst vermelde tochten bevriende 
clubs. Op het einde van het seizoen kijken we na wie heeft voldaan aan alle 
voorwaarden om de polo te verkrijgen en verwittigen we de betrokkenen, waarbij we 
hen ook om hun polomaat vragen. 

De polo zelf kan je krijgen op het Ledenfeest 2024 of op een tocht erna. 

Voorbeeld 1: Je wandelde 4 van onze eigen tochten en hielp op 3 andere tochten mee. Daarbovenop wandelde 
je bij 6 verschillende clubs 7 tochten uit de lijst “bevriende clubs” en ging je mee op 3 busreizen. 

Voorwaarde 1 eigen tochten: 4 + 3 = 7 = VOLDAAN 
Voorwaarde 2 tochten bij bevriende clubs: 7 + 2 joker (max) = 9 =  NIET VOLDAAN 
Voorwaarde 3 bij minstens 8 verschillende clubs: 6 + 2 joker = 8 = VOLDAAN 
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Voorbeeld 2: Je wandelde 6 van onze eigen tochten. Daarbovenop wandelde je bij 5 verschillende clubs 12 
tochten uit de lijst “bevriende clubs” en ging je mee op 3 busreizen. 

Voorwaarde 1 eigen tochten: 6 = VOLDAAN 
Voorwaarde 2 tochten bij bevriende clubs: 11 = VOLDAAN 
Voorwaarde 3 bij minstens 8 verschillende clubs:  5  + 2 joker (max) = NIET VOLDAAN 

Voorbeeld 3: Je wandelde 4 van onze eigen tochten, 2 dinsdagwandelingen en je ging mee op 2 busreizen, 
waaronder de jubileumuitstap. Daarbovenop wandelde je bij 6 verschillende clubs 9 tochten uit de lijst “bevriende 
clubs”. 

Voorwaarde 1 eigen tochten: 4 = NIET VOLDAAN 
Voorwaarde 2 tochten bevriende clubs: 9 + 1 joker = 10 = VOLDAAN 
Voorwaarde 3 bij minstens 8 verschillende clubs: 6 + 1 joker = 7 = NIET VOLDAAN 

Lijst van de kalendertochten bij bevriende clubs 

Zondag 15 januari  Sint-Anthoniustocht in Gijzegem De Kadees Aalst 

Zondag 5 maart Neigembostocht in Meerbeke De Kadees Aalst 

Zondag 12 maart Kriek- en Mattentocht in Herne De Marktrotters Herne 

Zondag 19 maart Floratochten in Gentbrugge  Florastappers Gent 

Zondag 19 maart Baljuwtochten in Galmaarden Parel van het Pajottenland 

Zaterdag 6 mei Lozermeitocht in Ouwegem Scheldestappers Zingem 

Zondag 14 mei Vrijbuiterstocht in Dikkelvenne Florastappers Gent 

Donderdag 18 mei Egmonttocht in Zottegem Egmont Zottegem 

Zondag 21 mei Lentetocht in Sint-Lievens-Houtem Land van Rhode 

Zaterdag 10 juni Sloebertocht in Zwalm Scheldestappers Zingem 

Zondag 25 juni Meerstocht in Schellebelle De Schooiers Wichelen 

Zaterdag 8 juli Adriaan Brouwertocht in Oudenaarde Hanske de Krijger 

Woensdag 12 juli Tocht der Franschmannen in Denderhoutem Ijsbrekers Haaltert 

Zondag 16 juli  Urbanustochten in Tollembeek De Marktrotters Herne 

Zondag 23 juli Everbeekse Wandeltochten Everbeekse Wandeltochten 

Zondag 13 augustus Dwars door de Vlaamse Ardennen in Oudenaarde Hanske de Krijger 

Zondag 20 augustus Brillanttochten in Vollezele Parel van het Pajottenland 

Zondag 10 september Ajuintocht in Mere De Kadees Aalst 

Zondag 17 september Bevrijdingstocht in Haaltert Ijsbrekers Haaltert 

Zaterdag 30 september Deliriumtocht in Melle Land van Rhode 

Zondag 1 oktober Nonnenbostocht in Serskamp De Schooiers Wichelen 

Zondag 8 oktober Muziekboswandeling in Ronse Hanske de Krijger 

Woensdag 11 oktober Wijnmaandtocht in Outer De Marktrotters Herne 

Zondag 22 oktober Herfsttocht in Zwalm Scheldestappers Zingem 

Woensdag 31 oktober Halloweentocht in Zottegem Egmont Zottegem 

Zondag 5 november Pannenkoekentocht Land van Rhode 

Zaterdag 18 november Ijsbrekerstocht in Heldergem Ijsbrekers Haaltert 

Zaterdag 9 december Gent bij Nacht Florastappers Gent 

Zondag 17 december Hanezoekerstochten in Tollembeek Parel van het Pajottenland 

Zaterdag 30 december Wafelentocht in Zottegem Egmont Zottegem 
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Challenges en trails. 
 

Ben je als fervent of occasioneel langeafstandswandelaar op zoek naar dat ietsje 
meer? Hou je van de natuur en beleving? Deins je niet terug voor wat hoogteverschil 
en offroad? Wil je jezelf uitdagen met een nieuwe wandelervaring? Of wil je 
bovenal gewoon genieten van wandelen met gelijkgestemden? 

Ook in 2023 staan er een aantal trails op het programma. Een overzichtje vind je 
hieronder, maar voor meer info kan je terecht op de websites flanderstrails.be, 
trailwalk.be, wandelsportvlaanderen.be. 

  

Zaterdag 04.02 Peerdevisschers Walk 

Oostduinkerke – Koksijde 

35 & 50 km 

Vrijdag 17.02 Legends Trail 

Ferrières 

250 km 

Zaterdag 18.02 Brabantse Ardennen Trail 

Huldenberg 

25, 35 & 50 km 

Zaterdag 25.02 2e Trailwalk Natuurwandeling 

Maarkedal 

10, 20, 30, 40, 50 & 60 

km 

Zaterdag 18.03 Van’t jongste naar ’t oudste Manneken Pis 

Brussel 

50 km 

Zondag 19.03 CM Urban Walk 

Brussel 

10 km 

Zaterdag 15.04 Antwerpse Kempen Trail 

Merksem 

20, 35 & 50 km 

Zaterdag 22.04 De Molse 60 

Mol 

10, 19, 32, 51 & 61 km 

Zondag 07.05 Walk 4 Charity 

Laakdal 

8, 11, 15, 22, 27 & 50 

km 

Zaterdag 13.05 AG Belgian Coast Walk 

De Panne 

25, 42 & 80 km 

Zondag 21.05 Meerdaal Nature Trail 

Leuven 

35 & 50 km 

Zaterdag 17.06 Lupulus Walk 

Houffalize 

8, 15, 25 & 42 km 

Zondag 30.07 Taalgrens Trail 

Bellingen 

30, 42 & 50 km 

Zaterdag 02.09 Elfbergentocht Flanders Summits 

Westouter / Heuvelland 

35, 42 & 55 km 

Zaterdag 16.09 
(onder voorbehoud) 

Poppies Walk Western Front Trail 

Ieper 

35, 65 & 85 km 
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.Tochten Prior-trofee 2023. 

In 2023 doen we opnieuw ons uiterste best om jullie te belonen 
voor deelname aan 4 van onze 5 geselecteerde tochten. Wie 4 
tochten stapt ontvangt een fles Tongerlo of fruitsap op de Zomer- 
en Adriaanstocht of op de Natuurreservatentocht. Noteer ze nu 
alvast in jullie agenda en geniet later van de beloning.. 

 
 
 
 
 
 

Op de Manneken-Pis tocht ontvangt men zijn kaart bij de inschrijving. Met de 
Mattentaartentocht dient men ze zelf te vragen. 

Inzamelen van gebruikte oliën en vetten. 

In 2022 zijn we gestart met het inzamelen van vetten en oliën. Onze actie heeft nog 
niet het beoogde succes, alhoewel we 5 volle containers konden leveren. Dit leverde 
ons 70 euro op, niet zo’n een groot bedrag, maar toch voldoende om de kosten van 
ons afval te betalen.  

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 t.o.v. van de traditionele diesel. 

Wat kan jij hiervoor doen? 

Je kan ons helpen door op de wandelingen je flessen olie of blokken frituurvet mee te 
brengen. Bezorg het ons op een propere manier zodat we zelf niet volledig onder de 
smurrie komen te zitten.  

Wie naar de dinsdagwandelingen komt en ze daar wil meebrengen, dat kan ook. Je 
neemt dan best vooraf contact op met Kurt. Hij zal dan een afspraak regelen zodat je 
ze niet terug huiswaarts moet nemen bij afwezigheid. Je hoeft op die manier je afval 
niet naar het containerpark te brengen en er voor te betalen. Het wordt op die manier 
een win/win situatie. 

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 https://www.quatra.com/nl. 

  

Zondag 29 januari 
Zondag 23 april 
Pinkstermaandag 29 mei 
Zaterdag 5 augustus 
Zondag 24 september 

Manneken-Pis tocht 
Mattentaartentocht  
Gaverswandeling 
Zomer- en Adriaanstocht 
Natuurreservatentocht 
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Nancy’s kookhoekje. 

Saffraansoep met Pastis & Sint-
Jacobsschelpen 

Benodigdheden: 

3 lp. olijfolie, 3 lookteentjes, 1 grote ui, 25 g. risottorijst, 2 lp. paprikapoeder, 1 potje 
saffraanpoeder, tijm, 1 sinaasappel, 50 ml. Pastis, 1,5 l. visbouillon, 12 Sint-
Jacobsvruchten, fijngehakte peterselie 

Visbouillon: visgraten van witte vis, 1 ui, een stukje selder, 1 prei, 2 wortels, 
peperkorrels, zout, 2 l. water, 2 dl. Witte wijn, margarine 

Bereidingswijze: 

Bereid eerst de visbouillon. Reinig de ui, de 
selder, de prei en de wortel voor de 
visbouillon. Stoof de groenten in een beetje 
margarine. Voeg er de visgraten, het water, 
de witte wijn en de peperkorrels bij. Laat 25 
minuten koken. 

Zeef de visbouillon. 

Snij de ui en de look fijn en stoof in de olijfolie 
op een laag vuur. Voeg er de rijst, het 
saffraanpoeder, het paprikapoeder en de 
tijm bij en laat nog een 3-tal minuten op een 

zacht vuur stoven. Voeg er de gezeefde visbouillon, het sinaasappelsap en de pastis 
bij. Breng op smaak met peper en zout. Laat de soep 20 minuten koken.  

Dep intussen de Sint-Jacobsnoten droog met keukenpapier. Wrijf ze in met peper en 
zout. Bestrijk ze met een beetje olijfolie en rooster ze op een hoog vuur 1 à 2 min. In 
een grillpan. 

Pureer de soep met een staafmixer. 

Schep de warme soep in diepe borden en garneer met de Sint-Jacobsnoten en 
gehakte peterselie. (bron: AH) 

Pasteitje van zalm en sojascheuten 

Benodigdheden: 

250 g. sojascheuten, boter, het sap van 1 citroen, 4 bladerdeegpasteitjes, 100 g. 
gerookte zalm in plakjes, 300 g. verse zalm, 1 limoen, 4 sjalotten, 250 ml. witte wijn, 
200 ml. room, 50 g. melkerijboter, 1 kfl. roze peperbolletjes, 1 bakje tuinkers, 4 takjes 
dille, cayennepeper, peper, zout, 1 kg. aardappelen, melk, nootmuskaat 
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Bereidingswijze: 

Was de sojascheuten. Stoof ze 5 minuten in wat margarine. Breng ze op smaak met 
citroensap en peper en zout. Zet opzij. 

Bekleed de binnenkant van het bladerdeeggebakje met een sneetje gerookte zalm.  

Snij de verse zalm in blokjes van 2 cm en bak ze 3 minuten in margarine. Kruid met 
peper en een beetje zout. Meng er de sojascheuten onder. 

Vul de pasteitjes met het mengsel van zalm en sojascheuten. 

Maak de saus: Pers de limoen. Pel de sjalotten en snipper ze fijn. Giet de witte wijn in 
een pannetje en voeg er de sjalotten aan toe. Laat goed inkoken tot je 100 ml. 
overhoudt. Doe er de room bij en laat nog even inkoken. Voeg er 50 g. melkerijboter 
bij. Laat de boter smelten. Breng de saus op smaak met limoensap, cayennepeper en 
zout. Voeg er de roze peperbolletjes bij. 

Zet de bladerdeeggebakjes 10 minuten in een warme oven van 150°C.  

Was de tuinkers en laat uitlekken. 

Schep wat saus op 4 voorverwarmde borden, leg er wat tuinkers naast, zet er het 
bladerdeeg gebakje in en geef er aardappelpuree bij.(bron: Kreatieve keuken) 

Catalaans gebak 

Benodigdheden: 

Vetdeeg: 100 g. solo, 100 g. griessuiker, 2 eieren, 200 g. bloem 
pralin: 50 g. amandelschilfers, 50 g. griessuiker, ½ eiwit 
voor het Catalaans gebak: 125 g. boter, 140 g. griessuiker, 100 g. amandelpoeder, 2 
eieren, 50 g. lauwe melk, 190 g. bloem, 5 g. bakpoeder, 3 lp. ananasconfituur, 1 lp. 
bloemsuiker 

Bereidingswijze: 

Maak het vetdeeg: Doe de solo, samen met de suiker in een beslagkom en kneed 
goed onder mekaar. Kneed er één voor één de eieren onder en kruimel er tenslotte 
de bloem onder. Kneed het tot het goed gemengd is. Laat 30 minuten rusten in de 
koelkast. 

Maak de pralin voor de taartbedekking. Meng de amandelschilfers, de suiker en het 
eiwit voorzichtig onder elkaar.  

Maak het beslag: Klop de boter met de suiker en het amandelpoeder goed op. Klop er 
één voor één de eieren en de helft van de melk onder. Zeef de bloem, samen met het 
bakpoeder en spatel onder het deeg. Spatel er tenslotte de rest van de melk onder. 
Schep het beslag in een spuitzak. 

Wrijf een taartvorm met diameter van 22 cm. in met boter. Rol het vetdeeg uit op een 
bebloemd werkvlak. Bekleed de taartvorm met het vetdeeg. Prik enkele keren met een 
vork in het deeg. Bekleed de bodem met de ananasconfituur. Spuit er het beslag op. 
Bestrooi met de pralin. Plaats de taart ongeveer 40 minuten in een voorverwarmde 
oven van 180°C. Ontvorm de taart, laat afkoelen en bestrooi tenslotte met bloemsuiker. 
(bron: Kreatieve keuken) 
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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 - promotocht - busreis - wandeling 40 jaar Padstappers 
2 Naam van de organisator, naam van de tocht en startplaats. 
3 Afstanden en vertrekmogelijkheden. 

  

Respecteer vooral het startuur. Leg spontaan je lidkaart 2023 voor. 
 

 
 

1 2 3 

Zaterdag 07.01 Wandelclub Beernem 

Driekoningentocht 

Vrije Basisschool De Regenboog 

Schooldreef 5, Beernem 

6-11-15-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 08.01 De Heidetochten Kester-Gooik 

Nieuwjaarstocht 

Prov. Proefcentrum voor kleinfruit 

Molenstraat 28, Pamel 

4-8-12-16-20-23-30 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 08.01 Postiljon Wandelclub Merelbeke 

Nieuwjaarstocht 

Gemeenschapsschool De Kleine Prins 

Kasteellaan 1, De Pinte 

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

van 7u30 tot 15u 

DINSDAG 10.01 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in Café Don Gilberto, Zijpstraat, Nieuwenhove 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Zaterdag 14.01 Wandelclub Scheldestappers Zingem 

Wandelen door Kruishoutem 

Zaal De Kepper 

Kerkhofweg 2, Kruishoutem 

6-10-15-21-30 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 14.01 Verdigym Colinnes Flobecq 
Marche de Porcheau  

Maison du Village 
Rue Abbé Pollart 4, Flobecq 

5-8-14 km 

van 12u tot 20u 

Zondag 15.01 
 
40 jaar Padstappers 

WSV De Kadees 

Sint-Antoniustocht 

Vrije Basisschool Sint-Vincentius 

Kruisstraat 2, Gijzegem 

6-8-12-16-20 km 

van 8u tot 15u 

Woensdag 18.01 WSV Egmont Zottegem 

Bubbels midweekwandeling 

OC Strijpen 

St-Andriessteenweg 163, Strijpen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 15u 

https://www.walkinginbelgium.be/
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Zaterdag 21.01 Omloop Kluisbergen 

Winterwandeling 

GOC Ruien 

Grote Herreweg 118, Ruien 

7-14-21-28 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 21.01 Op Stap Zwalm 

Zwalmse 12-Dorpentocht 

De Zwalmparel 

Sportlaan 1, Munkzwalm 

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

van 7u tot 15u 

Zondag 22.01 
 

Boerenkrijgstappers 

Donkmeertocht 

Festivalhal 

Donklaan 125, Berlare 

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

van 8u tot 15u 

Zondag 22.01 
 

BUSREIS 

WNBZ Konkke-Heist 

Winterzwintocht 

Burg Graaf Leopold Lippenspark 

Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist 

6-10-15-21 km 

van 8u30 tot 14u30 

Zaterdag 28.01 De Randstappers 

Geutelingendorptocht 

Feestzaal Ter Elst 

Ommegangstraat 3, Elst 

6-12-18 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 29.01 

 

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 04.02 WSV Land van Rhode 

Sprokkeltocht 

Sint-Antoniuskring 

Kerkplein, Borsbeke 

6-10-14-18-21 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 05.02 Hanske de Krijger Oudenaarde 

Prosper de Maeghtwandeling 

Zaal De Kring 

Kapittelstraat 7, Eine 

5-8-12-18-25 km 

van 7u30 tot 15u 

 

Zaterdag 11.02 Dwars door Brakel 

Geutelingentocht 

Zaal Averbo 

Riedeplein 15, Michelbeke 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

ZATERDAG 11.02 - LEDENFEEST 

SAMENKOMST in DE SPIRAAL, Zakkaai 29, Geraardsbergen 

Zie artikel over het ledenfeest 

Zondag 12.02 CSC Lierde/Club Sport en Cultuur 

Wintertocht 

Sint-Janszaal 

Putse 8, Hemelveerdegem 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 12.02 
 

Halfoogstvrienden Bellingen 

Het Pajottenland op zijn mooist-tochten 

Parochiezaal Elingen 

Zwarte Molenstraat 25, Elingen 

7-10-15-22-35-50 km 

van 7u tot 15u 
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DINSDAG 14.02 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN 

SAMENKOMST in  Cafetaria Hondenschool, Vierwindenstraat 1, Geraardsbergen 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Woensdag 15.02 WSV Egmont Zottegem 

Verwenkoffie Midweekwandeling 

OC Oombergen 

Oombergenstraat 39, Oombergen 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 18.02 WSV Baasrode 

Winterwandeling 

Meirkenshof 

Hof ten Rode 29, Dendermonde 

5-9-12-16-21-26 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 19.02 WJC Denderklokjes Lebbeke 

Pee Klaktocht 

Ontmoetingscentrum 

Schoolstraat 2, Wieze 

6-12-18-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 19.02 
 

BUSREIS 

Drevestappers Zonnebeke 

Toveressentocht 

OC De Leege Platse 

Geluwestraat 10, Beselare 

5-10-12-15-20-26 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 19.02 Les Sans Soucis Ghlin 

Marche du Mouligneau - Chal. ACHO 

Cercle Sainte-Barbe 

Rue de Bousies 1A, Ghlin 

4-7-12-20-30 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 22.02 
 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Krakelingentocht 

Zaal De Reep 

Felicien Cauwelstr. 11, Nederboelare 

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

van 8u tot 15u 

Zaterdag 25.02 Beat The Trail 

Trailwalk Natuurwandeling 

Parochiezaal Nukerke 

Nukerkeplein 6-10, Maarkedal 

10-20-30-40-50-60 km 

van 6u tot 14u 

Zondag 26.02 Wandelclub Kruikenburg 

Sprokkelmaandtocht 

Sint-Jozefinstituut 

Statiestraat 37, Ternat 

5-12-16-22 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 26.02 De Textieltrekkers Vichte 

Aktiv-wandeltochten 

Oc Groeninge 

Groeningestraat 1, Kaster 

4-6-9-12-18-24-32 km 

van 7u tot 15u 

Woensdag 01.03 De Randstappers 

Lenteklassieker 

Café ’t Hoekske Elst 

Gentsestraat 59, Brakel 

6-12-18 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 04.03 Burchtstappers Herzele 

Bacchustocht 

Zaal Sint-Antoniuskring 

Provincieweg, Borsbeke 

3-6-10-14-18-20-25 km 

van 7u tot 15u 
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Zondag 05.03 
 
40 jaar Padstappers 

WSV De Kadees 

Neigembostocht 

Trefcentrum De Linde 

Gemeentehuisstraat, Meerbeke 

6-8-14-16-20 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 11.03 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 15u 

Zondag 12.03 
 

40 jaar Padstappers 

Bonustocht 

Wandelclub De Marktrotters Herne 

Kriek- en Mattentochten 

Sporthal De Hernekouter 

Hernekouter 1, Herne 

4-8-10-15-22-32 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 12.03 
 

Bonustocht 

De Lachende Wandelaars Aalter 

Marsen van Aalter 

Sportpark 

Lindestraat 17, Aalter 

5-10-15-20 km 

van 7u tot 15u 

DINSDAG 14.03 - GROEPSWANDELING VOOR CLUBLEDEN. 

SAMENKOMST Voetbalkantine Nederhasselt, Nederhasseltstraat 166, Ninove 

Zie artikel over de dinsdagtochten 

Woensdag 15.03 WSV Egmont Zottegem 

Pannekoeken Mikado Wandeling 

Zaal Hemelrijk 

Hemelrijkstraat 1, Zottegem 

7-10-14-18-21 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 18.03 
 
ALLEN OP POST 

Padstappers Geraardsbergen 

Van’t Jongste naar ’t Oudste 

Manneken-Pis 

Laatste info elders in clubblad 

50 km 

Bus om 6u of 8u 

Brussel 7u tot 9u 

Zondag 19.03 
 

40 jaar Padstappers 

Bonustocht 

Florastappers Gent VZW 

Floratochten 

de Vierde Zaal 

Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

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

van 7u tot 15u 

Zondag 19.03 
 

40 jaar Padstappers 

 

Parel van het Pajottenland 

Baljuwtochten 

GC Baljuwhuis 

Kammeersweg 2, Galmaarden 

4-6-9-12-16-21-25 km 

van 7u30 tot 15u 

Donderdag 23.03 Wandelclub De Schooiers Wichelen 

Hovaardige Boer Wandeling 

PC Ariadne 

Reymeersstraat 13A, Lede 

4-6-12-18 km 

Van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 25.03 De Pajotten Hekelgem 

Lentetocht 

Zaal De Kluis 

Kapelleweide 13, Pamel 

4-7-9-14-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zaterdag 25.03 Les Marcheurs de Souvenir Leuze 

Marche d’Attente- Challenge ACHO 

Salle l’Envol 

Place 8, Buissenal 

4-7-15-20-25 km 

Van 7u tot 15u 
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Zondag 26.03 Reigerstappers Vinderhoute 

Reigertocht 

Parochiaal Centrum 

Kasteelstraat 75, Lovendegem 

6-10-12-16-18-23-30 km 

van 8u tot 15u 

Zondag 26.03 WSV De Vossen 

Lentevossentocht 

Zaal Nicolaas 

Jachtweg 1, Buggenhout 

6-10-16-21 km 

van 7u30 tot 15u 

Zondag 26.03 
 

BUSREIS 

BONUSTOCHT 

Merksemse Wandelcl. De Stroboeren 

Sint-Annatochten 

Sint-Annacollege 

Oscar de Gruyterlaan 4, Antwerpen 

5-8-11-15-21-25-30-35-

40 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 26.03 
 

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 29.03 Wandelclub Scheldestappers Zingem 

Midweektocht in memoriam 

Feestzaal De Korenbloem 

Kerkplein 12, Zingem 

6-10-15-21 km 

van 7u tot 15u 

Zaterdag 01.04 WSV Land van Rhode 

Bursitiatocht 

Parochiaal Centrum Sint-Martinus 

Kerkstraat 2, Burst 

6-10-14-18-21 km 

van 7u tot 15u 

Zondag 02.04 
 

Bonustocht 

Wandelclub Cracks Wolvertem 

Crackstochten 

Willy Vandenberghecentrum 

Nieuwelaan 98, Meise 

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

van 7u tot 15u 

Woensdag 05.04 De Kadees Aalst 

Foubourgtocht 

Voetbalkantine TK Meldert 

Nedermolenstraat 5, Meldert 

6-15-21 km 

van 8u tot 15u 

Zaterdag 08.04 
 
 

Padstappers Geraardsbergen 

Inwandeling Mattentaartentocht 

Brug De Bremme 

Papiermolenstraat, Geraardsbergen 

8-12-22- 42 km 

7u30, 42 km 

9u, andere afstanden 

 

Zondag 09.04 De Natuurvrienden Deinze 

Kunsttocht 

Emmaüs-Campus Machelen 

Leihoekstraat 7, Machelen 

6-10-15-20-25 km 

van 7u tot 15u 

 

 

Voor de laatste info verwijzen we graag naar  
walkinginbelgium.be 
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