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Woordje van de voorzitter. 
 

 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer,. 
 
 
Het is maandagavond 08 juni als ik aan dit voorwoord begin. Gisteren, zondag 07 juni heb ik de 
zoveelste fenomenale schitterende wondermooie natuurwandeling meegedaan in de provincie 
Vlaams-Brabant. Met Leuven als centrum voor de trein- en busverbindingen ligt er in de  wijde 
omgeving van deze studentenstad zoveel natuur dat we het nooit allemaal gezien zullen krijgen. Wat 
we gisteren in Haacht qua parkoer onder de voeten hebben gekregen was van het allermooiste dat er 
is, natuur en nog eens natuur. Je zou het nog van naald tot draad kunnen beschrijven, wie er niet was, 
zou het niet geloven. 
 
Het loonde dan ook weer de moeite om 06u00 in de morgen op te staan om naar Haacht te reizen. 
Greta en ik namen de eerste bus die van Destelbergen kwam naar het station Gent-Sint-Pieters. 
Vandaar spoorden we rechtstreeks naar Leuven waar we direct aansluiting hadden naar Haacht. Daar 
hadden we enkele minuten later een bus naar het centrum van Haacht. Om 10u25 arriveerden we op 
de markt van Haacht vlakbij de startzaal. 
 
Na ons te hebben ingeschreven, iets te hebben gedronken en de gebruikelijke babbel met enkele 
vrienden vertrokken we voor de twintig kilometer. Met de Dijle die zich daar door de natuur kronkelt als 
gangmaker wandelden we twintig kilometer in wonderbaarlijke natuur. Dat de plaatselijke wandelclub 
Tornado een topclub is weet ik al jaren; maar je moet het maar blijven doen! Want niet alleen het 
parkoer was er een om in te kaderen, gans de organisatie was in één woord “schitterend”! 
 
Deze schitterende dag kreeg nog een onverwacht gezellig slot. Toen we op het einde van de 
wandeling Christiane en Serge tegenkwamen besloten we een terrasje aan te doen. Op het in de zon 
badend terras aan de kerk van Haacht lieten we ons het met liefde gebrouwen gerstenat smaken; 
heerlijk na een zwoele wandeling! Nadat Christiane en Serge met de bus van Boezinge waren 
vertrokken gingen we opnieuw naar de zaal. We besloten om de bus naar Mechelen te laten rijden en 
omdat de bus naar het station van Haacht maar om 17u36 aan de kerk kwam, dronken we nog een 
lekkere Tongerlo. Met een babbel en een vriendschappelijke handdruk verlieten we Haacht. Om 
20u00 stak ik de sleutel op de voordeur, we waren thuis, na alweer een super wandeldag! 
 
Beste leden, als U verder aan het hoofdstuk clubnieuws komt, zult U daarna zeker zeggen, onze 
voorzitter moet goesting hebben. Ja, het is niet altijd gemakkelijk vroeg op te staan en laat thuis te 
komen. Maar dan denk ik, nu we nog de energie hebben en we het nog kunnen, moeten we trachten 
gans België nog te doorkruisen om te gaan wandelen. En dan zeggen vele club- en bondsbestuurders 
: “Guy, jij gaat nooit met uw vereniging kunnen stoppen!”. Ik wil daarover momenteel niet uitweiden, op 
onze ledenvergadering van september of eventueel vroeger als de nieuwe federatie onze definitieve 
beslissing moet weten krijgen alle leden de kans daarover hun stem te laten horen. Wordt het einde 
van dit jaar een afscheidsreceptie of beginnen we op vrijdag 01 januari 2016 aan een nieuw hoofdstuk 
in onze clubgeschiedenis? Het laatste woord is, beste leden, aan jullie! 
 
Intussen naderen ook weer de Gentse Feesten. Vorig jaar heb ik melding gemaakt van een groot 
travestiespektakel waarin Wesley (de uitbater van taverne “De Roos” in Zevergem) in optreedt. Dit 
travestiespektakel gaat door in het uniek historisch oud cinemazaaltje van OVAKI, Ham 139 te Gent 
op volgende data 

 zaterdag 18 juli 
 zondag 19 juli 
 maandag 20 juli 
 vrijdag 24 juli 
 zaterdag 25 juli 
 deuren open om 19u00 
 aanvang spektakel om 20u00 
 inkom : €  15,00 
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Woordje van de voorzitter. 
 

 
 
Bent U geïnteresseerd in het bijwonen van dit uniek spektakel, neem dan binnen de week na het 
ontvangen van dit clubblad, contact op met het clubsecretariaat om uw voorkeurdata (liefst twee data) 
mee te delen. De dag waarop eventueel de meeste leden hun voorkeur hebben gegeven wordt 
weerhouden als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Anders wordt het de tweede 
voorkeurdatum. Daar er uitsluitend op voorhand kan geboekt en ook betaald worden is vlug wezen 
noodzakelijk. De betaling doet U ter plaatse aan uw voorzitter die de toegangskaarten tot de zaal bij 
zich zal hebben. Ik reken dan wel op jullie aanwezigheid, want de kaarten moet ik vooraf aan de 
organisatoren betalen. 
 
Zo, beste leden, stilaan mag ik de dagen beginnen aftellen waarop ik nog op bus 5 zit; straks zit ik op 
bus 6! Nog goed dat deze bus een halte heeft op een paar honderd meter van onze woonst. Al zal ik 
misschien tegen het eind van het jaar wat verder moeten gaan als we verhuizen naar een serviceflat!? 
 
Intussen wens ik iedereen een schitterende zonnige vakantie toe. Trekt U naar het buitenland of blijft 
U in België, geniet met volle teugen van al het moois, van al het lekkers! 
 
 
 
          GUY DE JAEGER, 
          Voorzitter. 

 
 
 
 
 
 
 

Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2015. 

 
Als U dit clubblad in de brievenbus krijgt zijn we bijna opnieuw in het midden van het jaar beland We 
kunnen stilaan een balans opmaken van wat de eerste helft van het jaar ons op wandelvlak gebracht 
heeft. Na vijf maanden zonder een serieuze wandeling te hebben meegedaan hervatte ik op zondag 
08 februari 2015 mijn wandelactiviteiten. Te Zomergem bij onze vrienden van de Reigerstappers 
wandelde ik met Greta de tien kilometer. Het was een zeer mooie winterwandeling met een gezellige 
rustpost in de Duivenkeethoeve waar een grote verzameling oude landbouwwerktuigen te bezichtigen 
was. Het was nog zo eens een rustpost uit de goede oude tijd! Maar na deze tien kilometer voelde ik 
dat het nog vele weken zou duren vooraleer ik weer echt de smaak te pakken zou krijgen. Maar als je 
dan na maanden afwezigheid op de wandelvloer aan den babbel geraakt met bevriende 
bestuursleden, merk je direct, dat je na zo’n periode niet meer mee bent! En dan gaat er in uw 
bovenkamer een lichtje branden. Niet meer gaan wandelen is niet alleen geen conditie meer hebben, 
maar ook een stuk vervreemden van de wandelsport en de maatschappij. En dus werden alle zeilen 
bijgezet en wilde ik opnieuw aanknopen met de goede oude tijd. Een nieuw paar wandelschoenen 
werden aangeschaft en zo begon ik zelfs op donderdag 19 februari 2015 aan mijn eerste 
midweektocht te Nederokkerzeel. Deze eersteling van 2015 was zo een supertocht, dat ik voorgoed 
opnieuw de smaak te pakken had. De conditie was nog ver te zoeken en de snelheid dus ook, maar 
daarvoor gaf ik mezelf een tweetal maanden om aan te werken. 
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Clubnieuws. 
 
Perfect getimed, op dinsdag 21 april 2015 was het dan zover. Ik ging op bezoek bij mijn goede 
vrienden van “W.S.V. Holsbeek” die in Kortrijk-Dutsel hun lentewandeltocht organiseerden. Ik begon 
daar met de lus 7a van 8 kilometer te wandelen; 8 kilometer natuur en nog eens natuur, werkelijk 
schitterend. En dan kwam die drang terug om me eens te testen, zou ik nog zo snel kunnen gaan als 
vroeger? Na een hapje en een drankje vertrok ik voor dezelfde lus, maar nu om zo vlug mogelijk 
binnen te zijn. Ik klokte af na 1u15min.! Ik was zo gelukkig als een klein kind dat zijn eerste 
wandelpasjes had gezet! Sinds die midweektocht heb ik mezelf de verplichting opgelegd de laatste lus 
of de afstand tussen de laatste rustpost en de aankomst op snelheid te wandelen. Intussen zit ik 
opnieuw tussen de 7 en 8 kilometer per uur. Wie mij op die midweektochten ziet wandelen steekt zijn 
lof niet onder stoelen of banken. Na 38 jaar nog zo intens wandelen begrijpen er velen niet. Maar ik 
voel dat mijn lichaam dat nodig heeft. Zo intens gaan wandelen verdrijft de stress waarmee ik soms 
wordt opgezadeld. 
 
Vorig jaar eind mei had ik aan twintig tochten deelgenomen, toen dacht ik, dit is een puik aantal. Dit 
jaar staat de teller eind mei, op drieëntwintig wandelingen. Met uitzondering van Wallonië heb ik bijna 
gans Vlaanderen reeds doorkruist. Bij een aantal clubs ben ik voor de eerste maal gaan wandelen en 
zo heb ik na achtendertig jaar nog nieuwe streken ontdekt. Ik moet hier eerlijk bekennen dat ik dit jaar 
vooral van de ene naar de andere fenomenale midweektocht wandel. Werkelijk prachtige 
wondermooie parkoers heb ik reeds tijdens de week gewandeld. De soms lange trein- en busritten 
lonen echt de moeite. Dat in sommige uithoeken van Vlaanderen maar een vierhonderd à vijfhonderd 
wandelaars komen opdagen is evenwel triestig. Maar die clubs laten zich niet uit hun lood slaan. Voor 
hen telt dat de wandelaars genieten van een wondermooie wandeling, van een super lekker broodje 
(zoals in De Klinge), van een lekker streekbiertje. Geen organisaties met veel zwier en zwaai, maar 
waar het echt genieten is van de kleine, wondermooie en lekkere dingen der aarde. 
 
Van de drieëntwintig wandelingen waaraan ik tot eind mei heb deelgenomen hebben er twintig een 
tien op tien gekregen. Ik weet dus nog altijd goed waar ik naartoe moet gaan. Intussen steek ik ook 
een tandje bij om zoveel als mogelijk te gaan wandelen naar wisselbekertochten. Het zou fantastisch 
zijn in het laatste jaar van de wisselbeker nog eens meer dan zevenhonderd punten te behalen. Als ik 
zie met hoeveel punten we reeds staan kan ik niet anders dan dik tevreden te zijn. Sommigen 
vergeten soms dat we maar met achtentwintig leden zijn! Daarom, aan iedereen mijn bijzondere dank 
voor de puike resultaten die we de afgelopen maanden hebben behaald. Speciaal een woord van 
dank aan de vijf leden die hebben deelgenomen aan de “Tweedaagse van Blankenberge”, namelijk 
Jennifer, Daisy en Marc, Hilde en Randolf. Een bijzonder woord van dank aan Christiane en Serge 
voor hun deelname aan de “Drents Friese Woud Wandelvierdaagse” te Diever (Provincie 
Drenthe/Nederland). Dat Christiane en Serge al jaren onze internationale vaandeldragers zijn hebben 
ze met deze deelname nog eens bewezen, een dikke proficiat! 
 
Mij rest nu nog hierna de tochten te vermelden die in de eerste vijf maanden van dit jaar een tien op 
tien hebben gekregen. Ik vind het nog altijd belangrijk dat U weet van welke tochten ik zeer tevreden 
huiswaarts ben gekeerd. Zo kunt U met deze tochten rekening houden als U volgend jaar uw planning 
opmaakt. Omdat volgend jaar alles onder “Wandelsport Vlaanderen” zal ingericht worden, heb ik nu al 
de naam van de federatie waartoe de organiserende club behoort weggelaten. 
 

 34ste Valentijntjestocht 
Zomergem / Oost-Vlaanderen 
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 

 Okkerziel in de winter 
Nederokkerzeel / Vlaams-Brabant 
De witloofstappers en –trappers Kampenhout 

 

 Aktivia Nationale Wandeldag 
Zottegem / Oost-Vlaanderen 
W.S.V. Egmont Zottegem 
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Clubnieuws. 
 
 

 13de Bacchustocht 
Sint-Lievens-Houtem / Oost-Vlaanderen 
Burchtstappers Herzele 

 

 Sneeuwklokjestocht 
Diest / Vlaams-Brabant 
VOS Schaffen 

 

 Floratochten 
Gentbrugge / Oost-Vlaanderen 
Florastappers Gent 

 

 Maartse Buientocht 
Boutersem  / Vlaams-Brabant 
Boutersem Sportief 

 

 Dwars door de Frontstreek – West-Vlaamse Wandeldag 
Ieper / West-Vlaanderen 
Wandelclub “Nooit Moe Boezinge” 

 

 37ste Reigertochten 
Lovendegem / Oost-Vlaanderen 
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 

 Faubourgtocht 
Baardegem / Oost-Vlaanderen 
W.S.V. De Kadees Aalst 

 

 15de Stekseltocht 
Moorsele / West-Vlaanderen 
De 7mijl-stappers Moorsele 

 

 13de Linietochten 
Stekene / Oost-Vlaanderen 
Wandelclub De Smokkelaars Stekene 

 

 Lentewandeltocht 
Kortrijk-Dutsel / Vlaams-Brabant 
W.S.V. Holsbeek 

 

 14de Midweektocht 
Opwijk / Vlaams-Brabant 
W.S.V. De Hopbelletjes Opwijk 

 

 Spaanse Tochten 
De Klinge / Oost-Vlaanderen 
Wandelclub Gasthofstappers De Klinge 

 

 26ste Slakkengang 
Leest / Antwerpen 
Wandelclub “De Slak” Leest 
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Clubnieuws. 
 
 

 6de Vrije Vlaamse Wandeldag 
Lommel / Limburg 
W.S.V. Milieu 2000 Lommel 

 

 10de Sinksentocht 
Moorsele / West-Vlaanderen 
De 7mijl-stappers Moorsele 

 

 11de Kijkuitwandeling 
Kalmthout / Antwerpen 
Wandelclub De Sint-Jansstappers Wildert/Essen 

 

 Zomertocht 
Rotselaar / Vlaams-Brabant 
De Bollekens Rotselaar 
 
 

 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 
Qua belangrijke data is er ook nu niet veel nieuws te melden. De lijst uit het vorig clubblad is wel 
aangevuld met enkele data die goed om weten zijn. Aangezien momenteel nog niets beslist is over de 
toekomst van de vereniging volg ik uiteraard alles op met betrekking tot belangrijke wandeltochten in 
2016. Twee data mag U in het beste geval reeds aanstippen in jullie agenda voor volgend jaar, 
namelijk zondag 28 februari 2016 en zondag 27 maart 2016. Meer informatie daarover op de najaar 
ledenvergadering. 
 

 donderdag 17 september 2015 
algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Julien) 

 
 zaterdag 19 september 2015  

najaar ledenvergadering te Sint-Amandsberg (uitnodiging volgt) 
 

 zaterdag 17 oktober 2015 
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 
 zondag 18 oktober 2015 

Destelbergen, natuur- en cultuurtocht 
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 
officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 
 vrijdag 23 oktober 2015 

herfstwandeling scholen Destelbergen 
 

 van zaterdag 31 oktober t/m dinsdag 03 november 2015 
clubweekend naar het Groothertogdom Luxemburg 

 
 woensdag 11 november 2015 

gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” te Destelbergen 
 

 van donderdag 26 mei t/m zaterdag 28 mei 2016 
3de Europiade te Kitzbühel (Oostenrijk) 
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Clubprogramma 
tot eind september 2015. 

 

ZONDAG 28 JUNI : SCHELLEBELLE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 9de Bergenmeersentocht 

 organisatie : Wandelclub “De Schooiers” Wichelen 

 vertrekplaats : Sporthal Schellebelle, Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

 afstanden : 6 – 7 – 10 – 14 – 17 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : Wandelen door de vele boom- en plantenkwekerijen.  
Vanaf de 14 km. kom je via het Scheldeveer in het natuurgebied  
van de Schelde met de Kalkense Meersen en de Bergenmeersen! 

 te bereiken : station Schellebelle op 500 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

 

ZONDAG 05 JULI : SINT-MARIA-LIERDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 27ste Zomertocht 

 organisatie : C.S.C.-Lierde/Club voor Sport en Cultuur 

 vertrekplaats : Cultuurcentrum De Lier, Nieuwstraat 21, Sint-Maria-Lierde 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 32 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
              start 32 km. tot 11u00 
              start 24 km. tot 12u00 

 te bereiken : station Lierde op 500 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

 

ZATERDAG 11 JULI : GRIMBERGEN (VLAAMS-BRABANT) 

 

 27ste Abdijwandeling 

 organisatie : Singelwandelaars Strombeek-Bever 

 vertrekplaats : Voetbalkantine K.S.C. Grimbergen,  
                        Pastoor Woutersstraat 1, Grimbergen 

 afstanden : 7 – 12 – 16 – 21 – 32 – 42 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 

 

ZATERDAG 18 JULI : BURST (OOST-VLAANDEREN) 

 

 21ste Midzomertochten 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Zaal Sint-Martinus, Kerkstraat 2, Burst 

 afstanden : 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Burst op 900 meter van de startplaats 
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Clubprogramma 
tot eind september 2015. 

 

ZONDAG 26 JULI : EVERBEEK (OOST-VLAANDEREN) 

 

 35ste Everbeekse Wandeltochten – Jubileumtocht 

 organisatie : Everbeekse Wandeltochten 

 vertrekplaats : Buurthuis Cordenuit, Cordenuitstraat, 
                        Everbeek (Everbeek-Beneden)  

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

 

ZONDAG 02 AUGUSTUS : LEBBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 27ste Dender- en Scheldetocht 

 organisatie : WJC Denderklokjes Lebbeke 

 vertrekplaats : C.C. De Biekorf, Stationsstraat 23, Lebbeke 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 32 – 42 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Lebbeke op 800 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

 

ZATERDAG 08 AUGUSTUS : KALKEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 19de Kalkense Meersentocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Zaal Skala, Colmanstraat 51, Kalken 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

 

ZONDAG 16 AUGUSTUS : LEOPOLDSBURG (LIMBURG) 

 

 Internationale Chazaltocht 

 organisatie : W.S.V. De Kampse Wandelaars 
                     Leopoldsburg   

 vertrekplaats : Zaal Orbis, Nicolaylaan 77,  
                        Leopoldsburg 

 afstanden : 4 – 6 – 8 – 12 – 20 – 25 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Leopoldsburg op 100 meter van de startplaats 
 

 

ZONDAG 23 AUGUSTUS : LAARNE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 45ste Voettochtenklassieker 

 organisatie : KWB Laarne 

 vertrekplaats : Vrije Basisschool, Wegvoeringstraat 1, Laarne 

 afstanden : 5 – 7 – 12 – 20 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
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Clubprogramma 
tot eind september 2015. 

 

ZONDAG 30 AUGUSTUS : LA HULPE (WAALS-BRABANT) 

 

 28ème Marche de l’Argentine 

 organisatie : Les Amis de l’Argentine 

 vertrekplaats : Ecole Communale,  
Rue des Combattants 112, La Hulpe 

 afstanden : 4 – 8 – 12 – 20 – 25 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 

 te bereiken : station La Hulpe op 1 km. van de startplaats 
 
 

ZONDAG 06 SEPTEMBER : MERELBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 18de Merelbeekse Wandeltocht 

 10de Herdenkingstocht Maurice De Bruyne 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeentehallen, Kloosterstraat 32, Merelbeke 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 
 

ZONDAG 13 SEPTEMBER : NEIGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Neigembostocht 

 organisatie : W.S.V. De Sportvrienden 

 vertrekplaats : Parochiezaal, Pastorijstraat 1, Neigem  

 afstanden : 6 – 10 – 14 – 20 – 26 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 20 SEPTEMBER : SINT-NIKLAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Vos Reynaert Achterna 

 organisatie : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 

 vertrekplaats : Land- en Tuinbouwschool, Weverstraat, Sint-Niklaas 

 afstanden : 3 – 6 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 laatste afstempeling om 17u00! 
 
 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER : BREDA (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 

 44ste Markdal Wandeltocht 

 organisatie : W.S.V. Wiego 

 vertrekplaats : Clubgebouw Handboogschutterij “Prins Hendrik”, 
                        Viandenlaan 7, Breda-Zuid (wijk Ginneken) 

 afstanden en starttijden :  40 km. : van 09u00 tot 10u00 
        25 – 30 km. : van 09u00 tot 12u00 
        15 – 20 km. : van 09u00 tot 13u00 
          5 – 10 km. : van 09u30 tot 14u00 

 sluiting startbureau : om 18u00 
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Informatief. 
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Lekker koken. 
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Lekker koken. 
 
 
 

 



 

 

 


