
 

 
Drukwerk tegen verlaagde taks 

Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amandsberg 
 

Jaargang 28 nr 1 – maart 2018 
 

 
Verantwoordelijke uitgever: 

 

De Jaeger Guy 
Sint-Baafskouterstraat 94,  

9040 Sint-Amandsberg (België) 
 

 

 
PB-PP / B – 31121 

BELGIË(N) – BELGIQUE 
Erk.-nr P 904092 

 

 

 

’t  verbroederingske 
 

Driemaandelijks tijdschrift van de “Belgisch - Nederlandse Wandelverbroedering” 
 

 

 

 

 

 

Foto:  Lesdain – 18 maart 2018 – fotograaf: Alexis  

 
 

 

Zondag 10 juni 2018 
 

  Sint-Gillis-Waas 
 

  Jubileumtocht 
 

45 jaar Wandelclub De Lachende Klomp 
 
 



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

‘T Verbroederingske                                      maart 2018                                                Pagina: 1 

t Verbroederingske  
 

   

Driemaandelijks tijdschrift  van “De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering” 
   

 

 

 Aangesloten bij   “Wandelsport Vlaanderen” (WSVL)  nr. 3001 
 Aangesloten bij het “Internationaal Volkssport Verbond ” (I.V.V.) 

 Aangesloten bij de  “Sportraad Destelbergen” 
 

 

Bestuur / Contact 
 

 

Voorzitter/Secretaris 
   

De Jaeger Guy                              
Sint – Baafskouterstraat 94                         
9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347 

Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be 
 

 

Penningmeester/Verslaggever 
 

Mauws Greta 
Sint – Baafskouterstraat 94                         
9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347 

Greta.mauws@belgnedwandelverbroedering.be 
 

 

Public relations/Webmaster 
 

De Jaeger Alexander 
Sint – Baafskouterstraat 94                         
 9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 0495/18.20.29 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-495182029 

Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be 
 

 

Website/e-mail  

 
 

www.belgnedwandelverbroedering.be 
 

info@belgnedwandelverbroedering.be  

 

Inhoud clubblad 
 

 

clublokaal 
 
 

Petanqueclub Haeseveld 
 Wellingstraat 95  

9070 Heusden 
 

 

  

2 - 3  Woordje van de voorzitter. 
   

4 - 5 Waar wandelden we?. 
     

6 Wat biedt de nabije toekomst? 
  

7 – 9                         Voorkeurtochten tot eind juni 2018. 
  

10                           Geannuleerde wandeltochten – datumwijzigingen. 
  

11 – 12  Marche Nationale Tournai 2018. 
  

13  Informatief : sterrenbeeldentuin.    
  



 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

‘T Verbroederingske                                      maart 2018                                                Pagina: 2 

Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
Het is dinsdagavond 27 februari als ik pen en papier neem om dit woordje in het klad op papier te 
zetten. Gisterenavond hadden we de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Sportraad van 
Destelbergen. Opnieuw een boeiende leerrijke vergadering waarbij me steeds de perfecte 
voorbereiding en de dossierkennis van de voorzitter van de sportraad opvalt. Geruggensteund door de 
Schepen van Sport en de sportfunctionaris wordt op zo’n vergadering alles wat met sportbeleving te 
maken heeft in de gemeenten Destelbergen en Heusden uit de doeken gedaan, adviezen 
geformuleerd en wordt alles op de voet opgevolgd, werkelijk een schitterend sportbeleid! 
 
Op dinsdagavond 06 maart had dan de regiovergadering Oost-Vlaanderen binnen Wandelsport 
Vlaanderen plaats in Wetteren-Ten-Hede. Op beide vergaderingen werd onze vereniging 
vertegenwoordigd door Alexander en mezelf. Sinds we door de fusie opnieuw de vergaderingen in 
Oost-Vlaanderen bijwonen, mag deze vergadering als de best geslaagde genoemd worden. De 
belangrijkste punten op de agenda waren de voorstelling van de herwerkte en aangepaste statuten en 
huishoudelijk reglement en de aankondiging en verduidelijking over de wet op de privacy. Dit laatste 
belangt ons allen aan. Hoe men het draait of keert, deze wet zal breed uitgespreid voor heel wat 
deining zorgen in onze maatschappij. De voorzitter van de federatie gaf enkele voorbeelden op wat 
we in de toekomst best zouden letten. En dan nog, de mensen zijn zo vindingrijk geworden dat wat 
vandaag normaal is, morgen als abnormaal wordt beschouwd. Op onze volgende ledenvergadering 
zal de wet op de privacy dan ook op de agenda staan. Op organisatorisch wandelvlak was het 
belangrijkste nieuws voor onze provincie, de kandidaturen voor de regio wandeldag “Oost-Vlaanderen 
Wandelt” in 2019 en 2020. Voor beide jaren zijn twee bevriende clubs kandidaat, voor 2019 “W.S.V. 
Egmont Zottegem” en voor 2020 “Burchtstappers Herzele”. Dit jaar laten we trouwens deze 
wandeldag aan ons voorbijgaan. Ik vind het bedroevend dat een aantal grote clubs in Oost-
Vlaanderen ons na 30 jaar nog altijd niet kennen ook al zijn we er altijd blijven gaan wandelen! 
 
Langs de andere kant doet het me week na week plezier in andere provincies zoveel vrienden 
bestuurders te kunnen ontmoeten. Neem nu zondag 25 februari, op die dag waren Greta en ik 
aanwezig op de regio wandeldag in de provincie Antwerpen te Zoersel. Er viel ons daar een warm 
onthaal te beurt van onze Antwerpse wandelvrienden. Maar niet alleen het onthaal was 
hartverwarmend, Zoersel heeft weer aangeknoopt met een aloude maar spijtig genoeg verloren 
traditie “Wandelen een feest!”. Toen we rond 11u00 de startzaal betraden was het al ambiance troef; 
toen we om 16u45 de startzaal verlieten om huiswaarts te keren was de polonaise juist de zaal rond 
geweest. Een bonte bende wandelaars uit alle hoeken van Vlaanderen had zich door de zaal 
geslingerd, fantastisch! Trouwens, beste leden en lezers, de organisatie in Zoersel was af, het parkoer 
schitterend. Het is altijd gemakkelijk kritiek te geven, en als de voorzitter van de organiserende 
vereniging dan ook nog federatievoorzitter is, doen sommigen er graag nog een schepje bovenop. 
Maar je moet het maar doen en vooral blijven doen, daarom bedankt vriend Jef, dat diegenen die het 
altijd beter weten, het volgend jaar trachten beter te doen! Ook een woord van dank aan alle 
medewerkers. “Antwerpen Wandelt 2018” was een echte promotiedag voor de wandelsport als 
recreatiesport en zeker een hoogdag voor de organiserende vereniging “W.S.V. De Natuurvrienden 
Zoersel”! Tenslotte nog een woord van dank aan onze leden Bea en Dirk die onze vereniging daar ook 
vertegenwoordigden. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
 
Intussen staan we aan de vooravond van alweer een wandelhoogdag in de provincie Antwerpen, 
namelijk “Vlaanderen Wandelt” te Brasschaat op zondag 29 april 2018. Ik weet het, beste leden, ook 
in onze provincie vindt “Vlaanderen Wandelt” plaats, namelijk in Brakel. Maar ik ben daar eerlijk in, ik 
doe niet mee aan allerhande spelletjes die van langs om meer gespeeld worden om zo’n wandeldag 
binnen te rijven. Voor heel wat clubs is het tegenwoordig vechten tegen grote machtsblokken met veel 
geld naar analogie met de wielersport. Als nu ook nog eens de politiek er zich gaat in mengen zijn we 
helemaal gezegend! “Vlaanderen Wandelt” gebruiken als start van uw verkiezingscampagne, neen, 
daar doe ik niet aan mee! Uiteraard is dit een ideale dag, er worden 10.000 wandelaars verwacht en in 
de namiddag en ’s avonds nog heel wat gelegenheidsbezoekers voor de muzikale optredens. 
Vooraleer Brakel dan de eerste verkiezingsnacht zal ingaan wordt er nog een grandioos vuurwerk 
afgestoken die de lucht boven Brakel en omgeving in twintig tinten blauw zal kleuren! Beste leden, 
met deze een warme oproep, steun de wandelsport als zuivere recreatiesport, neemt deel aan 
“Vlaanderen Wandelt” te Brasschaat. Mijn bijzondere dank daarvoor! 
 
Tenslotte wens ik nog eens terug te komen op mijn voorwoord van het vorig clubblad. De reacties die 
ik mocht ontvangen getuigen dat er nog mensen zijn die begaan zijn met de dingen des levens. Het 
doet me deugd niet alleen te zijn. Dat het leven soms zwaar om dragen is moet ik zeker aan niemand 
vertellen. In mijn voorwoord van het vorig clubblad had ik het over mijn bezoek aan een kennis op de 
dienst “Palliatieven Zorg” in het AZ Sint-Lucas te Gent op zondag 26 november 2017. Op donderdag 
21 december 2017 is onze kennis overleden. Familieleden en vrienden waren zich aan het opmaken 
om met hem zo goed als mogelijk de Kerst- en Nieuwjaarsperiode door te maken, het heeft niet 
mogen zijn. Het enige dat we nog konden doen was aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid. Intussen 
is zijn weduwe een vaste vriendin geworden. Onlangs kwamen we met enkele andere vrienden samen 
bij een hapje en een drankje. Neen, er werd niet over haar overleden echtgenoot gepraat, er werd 
naar de toekomst gekeken en plannen gesmeed om enkele keren per jaar met zijn beste vrienden 
samen te komen. Ja, er is nog leven na de dood! 
 
Intussen staan we aan de vooravond van Pasen, het feest van de verrijzenis. Mochten ons veel te 
vroeg ontvallen club- en bondsbestuurders plots verrijzen, ze zouden de wereld niet meer herkennen. 
Ik durf nog dikwijls de vergelijking maken met dertig, veertig jaar geleden, het enige dat nog hetzelfde 
is gebleven is, dat wandelen nog altijd de ene voet voor de andere zetten is, de rest is stilletjes aan 
big business! Daarom eens een woord van dank aan alle wandelclubs die jaar in jaar uit soms in 
moeilijke omstandigheden er alles aan doen om de wandelaars een schitterende dag te bezorgen. 
Een heel speciaal woord van dank is zeker op zijn plaats voor de parkoersverantwoordelijken en 
uitpijlers, dit zijn stilaan knelpuntberoepen aan het worden! 
 
Mij rest me nu nog tot slot jullie allen “Prettige Paasdagen” toe te wensen. 
 
 
          GUY DE JAEGER, 
          Voorzitter. 
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Waar wandelden we? 
 
 
Als dit clubblad in jullie brievenbus valt zullen waarschijnlijk vier leden net terug zijn van een 
buitenlandse meerdaagse wandeltrip. Meer daarover in het volgend clubblad. Dat we een aantal leden 
hebben die er niet voor terugschrikken een lange afstand te gaan wandelen of deel te nemen aan 
binnen- en buitenlandse meerdaagse wisten we al. Eén lid heeft er in het verleden ook al trektochten 
opzitten met de rugzak. Intussen hebben we een nieuw lid aangesloten die ook grootse plannen heeft 
om met de rugzak een aantal delen van de wereld rond te trekken. Ik zou hen allen veel succes willen 
toewensen met hun ondernemingen. Misschien moeten we op onze volgende ledenvergadering toch 
even wat tijd vrijmaken om deze leden over hun prestaties en ervaringen aan het woord te laten. 
Trouwens, beste leden, bij mijn bezoek aan de voorbije fiets- en wandelbeurs in Flanders Expo te 
Gent stond ik alweer verbaasd te kijken over het grote aanbod aan trektochten en wandel- en 
fietsvakanties. Bij sommige grote aanbieders moest je veel geduld hebben dat iemand je te woord kon 
staan. Ik vond het trouwens nog meer dan vorig jaar een schitterende beurs. 
 
In de voorbije maanden waren we opnieuw in verschillende provincies vertegenwoordigd. De 
opmerkelijkste clubprestatie konden we alweer noteren in het Franstalig landsgedeelte, in Seilles 
(Provincie Namen) bij onze sympathieke wandelvrienden van “La Caracole Andennaise” waren we er 
t.g.v. hun “14ème Marche des Petits Gris” met twintig leden aanwezig, alweer een puike clubprestatie 
als je bedenkt dat we het jaar 2017 hebben afgesloten met 29 leden! Bedankt aan iedereen, we 
hebben in ons jubileumjaar ons meer dan eens getoond! 
 
Intussen zijn we eind maart; bij het begin van het nieuwe jaar had ik me als doel gesteld eens alles uit 
de kast te halen om er een schitterend wandeljaar van te maken. Nu Greta en ik de soms verre trein- 
en busverplaatsingen nog zien zitten hebben we bijna al de helft van België afgereisd, van Knokke-
Heist tot Namen, van Lombardsijde tot Leopoldsburg, in het donker ’s morgens vertrekken, in het 
donker ’s avonds thuiskomen. Maar steeds was het met grote voldoening, steeds hebben we 
schitterende tot fenomenale parkoersen gewandeld. In Namen hebben we zelfs het verstand op nul 
moeten zetten of we hadden een uiterst gevaarlijke afdaling niet overleefd. Daarom toch even een 
kleine verwittiging. Nu vele clubs in het Franstalig landsgedeelte aan een jubileumtocht toe zijn doen 
sommigen er ook alles aan om niet alleen prachtige parkoersen uit te stippelen, maar ze gaan ook de 
gevaren en moeilijkheidsgraad niet uit de weg. Informeer U voor je vertrekt via de clubwebsites of in 
de startzaal over de mogelijke moeilijkheidsgraad, het kan U een halsbrekende verrassing besparen! 
 
Mij rest nu nog een overzicht te geven waar we in de maanden november en december 2017 en in 
januari 2018 vertegenwoordigd waren. Opnieuw staan de plaatsnamen per provincie alfabetisch 
vermeld met tussen haakjes de naam van de organisator. 
 
OOST-VLAANDEREN 

 AALTER (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter) 
 DE PINTE (Postiljon Wandelclub Merelbeke) 
 DRONGEN (Postiljon Wandelclub Merelbeke) 
 EEKLO (Wandelclub Roal Benti) 
 ELVERSELE (Wandelclub Temse) 
 ENAME (Comité 2000) 
 ERWETEGEM (W.S.V. Egmont Zottegem) 
 GENT (Florastappers Gent) 
 GENTBRUGGE (Florastappers Gent) 
 GENTBRUGGE (Hartezorg) 
 KLUISBERGEN (Omloop Kluisbergen) 
 KNESSELARE (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter) 
 KWAREMONT (Omloop Kluisbergen) 
 MERENDREE (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute) 
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Waar wandelden we? 
 
 
OOST-VLAANDEREN (vervolg) 

 OOSTEEKLO (De Kwartels) 
 OOSTERZELE (W.S.V. Land van Rhode) 
 STEKENE (Wandelclub De Smokkelaars Stekene) 
 VURSTE (Wandelclub Scheldestappers Zingem) 
 WACHTEBEKE (De Kwartels) 
 WATERVLIET (Wandelclub Roal Benti) 
 WICHELEN (Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen) 
 ZINGEM (Wandelclub Scheldestappers Zingem) 
 ZOMERGEM (De Marchmannekes Waarschoot) 

 
WEST-VLAANDEREN 

 BLANKENBERGE (Internationale Tweedaagse Blankenberge) 
 DAMME (Levenslijnteam Damme) 
 IEPER (Wandelclub ‘Nooit Moe Boezinge’) 
 INGELMUNSTER (Aviflorastappers Ingelmunster) 
 KNOKKE-HEIST (WNZB Knokke-Heist) 
 NIEUWPOORT (Wandelclub Nieuwpoort) 
 SINT-MICHIELS-BRUGGE (Brugsche Globetrotters) 

 
ANTWERPEN 

 ANTWERPEN (RBK Antwerpen) 
 OUD-TURNHOUT (De Korhoenstappers) 
 SCHILDE (De Olympic-Stappers) 
 VOSSELAAR (W.S.V. De Voskes) 

 
VLAAMS-BRABANT 

 DIEST (W.S.V. Wandelend Paal) 
 LEUVEN (WSP Heverlee-Leuven) 
 WEZEMAAL (WK Werchter) 

 
LIMBURG 

 DIEPENBEEK (W.S.V. De Schoverik Diepenbeek) 
 HERK-DE-STAD (W.S.V. Horizon Donk) 

 
HENEGOUWEN 

 PERUWELZ (Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz) 
 TOURNAI (Mont-Marche Tournai) 

 
NAMEN 

 NAMUR (Les Spitants de Namur) 
 SEILLES (La Caracole Andennaise) 

 
NEDERLAND 

 AXEL – Provincie Zeeland (W.S.V. Zelden Rust) 
 TILBURG – Provincie Noord-Brabant (W.S.V. Hart van Brabant Tilburg) 

 
WAALS-BRABANT 

 MONT-SAINT-GUIBERT (Les Guibolles Guibertines) 
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Wat biedt de nabije toekomst? 
 
 
Op zaterdag 14 april is alweer een uitstap gepland naar een wandeltocht waarna we achteraf – voor 
diegenen die zich vooraf hebben aangemeld – iets gaan eten. Het is trouwens al de vierde maal dat 
we zoiets organiseren. Deze keer gaan we wandelen naar Nukerke waar wandelclub “Op Stap Door 
Nukerke” hun “Zevenbundertocht” inricht. Na de wandeling gaan we eten in het Italiaans restaurant 
“Nero t’Avola” te Nazareth. Aanmelden verplicht tegen uiterlijk vrijdagavond 06 april via 
Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be. 
 
Op zondag 29 april staat dan de “Nationale Wandelhoogdag” binnen “Wandelsport Vlaanderen”, 
namelijk “Vlaanderen Wandelt” te Brasschaat in ons voorkeurprogramma. Een heel warme oproep om 
naar daar te gaan wandelen is hier nogmaals op zijn plaats! 
 
Een speciale vermelding is hier weggelegd voor de “33ste Wase Poldertochten” tevens 
“Jubileumwandeling 45 jaar Wandelclub De Lachende Klomp” op zondag 10 juni te Sint-Gillis-Waas. 
Om iedereen er nog eens aan te herinneren hoe lang ik al meedraai in de wandelsport neem ik jullie 
graag eventjes mee naar 41 jaar geleden. Op zondag 03 april 1977 wandelde ik mijn tweede officiële 
tocht te Nieuwkerken-Waas, namelijk de “50km. Internationale Klompentocht”. Sindsdien ben ik al 
meermaals naar deze club gaan wandelen; een club die borg staat voor een goede organisatie en een 
schitterend parkoer. Op deze jubileumtocht die trouwens een stiptocht is hoop ik dat onze vereniging 
er goed vertegenwoordigd is. Ik dank jullie daarvoor reeds bij voorbaat. 
 
Twee weken nadien, op zondag 24 juni, staat dan de “Nationale Wandeldag F.F.B.M.P.” te Doornik in 
ons voorkeurprogramma. In het vorig clubblad kon je al een uitgebreid artikel lezen over Doornik. 
Verder in dit clubblad vindt U een schitterend geïllustreerd artikel over de vele bezienswaardigheden 
die Doornik rijk is. Dit artikel werd overgenomen uit het “Bulletin F.F.B.M.P. – nr. 1 – januari – februari 
2018”. De voorzitter van het “Provinciaal Bestuur van Henegouwen”, mijn goede vriend Francis 
verwacht ons! 
 
Tenslotte wil ik nog even aandacht besteden aan een wandelevenement buiten het normale 
wandelcircuit. Op de voorbije fiets- en wandelbeurs bracht ik zoals gepland ook een bezoek aan de 
stand van mijn vrienden van “Gezinssport Vlaanderen”. Daar werd ik ingelicht over een “Wandel en 
Fiets Event” in onze fiere Gentse stede op zondag 06 mei 2018 (zie aankondigingfolder op het 
kaftblad achteraan). Het is een organisatie van “Recrea Wondelgem” aangesloten bij “Gezinssport 
Vlaanderen”. U hebt verschillende mogelijkheden om Gent te ontdekken zoals U het nog nooit kon 
doen. Voor alle informatie betreffende de verschillende wandel- en fietsmogelijkheden verwijs ik U 
naar de website www.recreawondelgem.be. U klikt op “Wandel en Fiets Event Gent” en U komt alles 
te weten hoe U een schitterende dag in Gent kan doorbrengen. Hou er rekening mee dat de 
startplaats uitsluitend te voet of met het gratis openbaar vervoer te bereiken is. Alle mogelijkheden om 
de startplaats te bereiken kunt U eveneens lezen op hun website. Een extra reden om naar Gent af te 
zakken is het feit dat het eveneens “Koopzondag” is. Een wandeling meedoen, even gaan shoppen en 
een terrasje aandoen, wat moet je meer hebben! 
 
Zo, beste leden, jullie zijn met deze weer up-to-date ingelicht om er een schitterende lente van te 
maken. Tot ergens te velde of ergens op een terrasje! 
 
 
          Jullie voorzitter, GUY. 
 
 
 
 
 

 

mailto:Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be
http://www.recreawondelgem.be/
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Voorkeurtochten 
tot eind juni 2018. 

 

MAANDAG 02 APRIL : MAARKEDAL (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Muziekbostocht 

 organisatie : W.S.V. Chatons Ronse 

 vertrekplaats : Zaal La Salette Louise-Marie, La Salettestraat 1, Maarkedal 

 afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 

 

ZONDAG 08 APRIL : MACHELEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 16de Kunsttocht 

 organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

 vertrekplaats : Emmaüsinstituut Machelen, Leihoekstraat 7, Machelen 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 25 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
 
 

ZATERDAG 14 APRIL : NUKERKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Zevenbundertocht 

 organisatie : Op Stap Door Nukerke 

 vertrekplaats : Parochiaal Centrum Nukerke, Nukerkeplein 7, Nukerke 

 afstanden : 4 – 7 – 11 – 15 – 22 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZATERDAG 21 APRIL : MELDEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Koppenbergtocht 

 organisatie : Hanske De Krijger Oudenaarde 

 vertrekplaats : Dorpshuis De Linde, Berchemweg 250, Melden 

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

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 aankomst vóór 17u30! 

 opgelet : de 6 km. gaat niet over de Koppenberg! 
 
 

ZATERDAG 28 APRIL : KRUISHOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Lentewandeling De Kepper 

 organisatie : Wandelclub De Kruishoutem Trotters 

 vertrekplaats : Parochiezaal Telex, Kerkhofweg 2, Kruishoutem 

 afstanden : 5 – 6 – 12 – 14 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
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Voorkeurtochten 
tot eind juni 2018. 

 

ZONDAG 29 APRIL : BRASSCHAAT (ANTWERPEN) 

 

 Vlaanderen Wandelt 

 organisatie : W.K. Noordergouw Brasschaat 

 vertrekplaats : Peerdsbos – De Leerexpert, Bredabaan 89 (ingang via Plataandreef),  
                        Brasschaat                

 afstanden : 4 – 7 – 10 – 14 – 18 – 21 – 25 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 

Uitgebreide informatie over deze “Nationale Wandelhoogdag” binnen “Wandelsport 
Vlaanderen” kunt U lezen op de website van de federatie www.wandelsportvlaanderen.be. U 
gaat naar de aankondiging “Vlaanderen Wandelt 2018”, U klikt op www.vlaanderenwandelt.be 
en nadien op Brasschaat – Praktische info. U klikt dan verder door op de infobrochure en vindt 
dan de volledige persmap met informatie over het parkoer en zijn bezienswaardigheden en 
een gedetailleerde afstandentabel inclusief de stafkaartjes van ieder parkoer. Werkelijk een 
schitterende voorstelling die U allen er moet toe aanzetten naar Brasschaat af te zakken. Ook 
in het volgende “Walking Magazine” zult U een bijdrage over dit wandelevenement kunnen 
lezen. Het bestuur van de Noordergouw Brasschaat en het regiobestuur van de provincie 
Antwerpen alsook onze vele Antwerpse wandelvrienden verwachten ons!!! 

 
  

ZONDAG 06 MEI : HERZELE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Lentewandeling 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Gemeentelijke Basisschool, Tuinwijkstraat 2, Herzele 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 18 – 25 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Herzele op 1 km. van de startplaats 
 
 

ZATERDAG 12 MEI : BACHTE-MARIA-LEERNE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 22ste Basiel De Craenetocht 

 organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

 vertrekplaats : Basisschool Leerne, Leernsesteenweg, Bachte-Maria-Leerne 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
              start 20 km. tot 13u00 
              start 15 km. tot 14u00 

 aankomst vóór 17u00! 
 
 

ZATERDAG 19 MEI : BERLARE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Heidemeerstocht 

 organisatie : Boerenkrijgstappers 

 vertrekplaats : Festivalhal, Donklaan 125, Berlare 

 afstanden : 4 – 6 – 10 – 12 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.vlaanderenwandelt.be/
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Voorkeurtochten 
tot eind juni 2018. 

 

ZONDAG 27 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 24ste Herdenkingstocht A. De Maesschalck 

 organisatie : W.S.V. Wetteren 

 vertrekplaats : Parochiezaal O.L.V. Overschelde, Liefkenshoek 20, Wetteren 

 afstanden : 6 – 12 – 15 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 
 

ZATERDAG 02 JUNI : MATER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Molentocht 

 organisatie : Hanske De Krijger Oudenaarde 

 vertrekplaats : KBO Mater, Materplein 15, Mater 

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

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 10 JUNI : SINT-GILLIS-WAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 33ste Wase Poldertochten 

 Jubileumwandeling 45 jaar Wandelclub De Lachende Klomp                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp 

 vertrekplaats : C.C. De Route, Stationsstraat 201,  
                        Sint-Gillis-Waas 

 afstanden : 6 – 12 – 16 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 meer informatie : zie folder kaftblad 
 
 

ZONDAG 17 JUNI : RONSE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 22ste Megasterren Heuveltocht 

 organisatie : W.S.V. Chatons Ronse 

 vertrekplaats :Zaal De Spil, Lorettestraat 96, Ronse 

 afstanden : 6 – 10 – 14 – 21 – 28 – 35 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 24 JUNI : TOURNAI – DOORNIK (HENEGOUWEN) 

 

 Marche Nationale F.F.B.M.P. – Nationale Wandeldag F.F.B.M.P. 

 organisatie : Comité Provincial du Hainaut 

 vertrekplaats : Plaine des Manoeuvres – Esplanade de l’Europe, 
Tournai 

 afstanden : 5 – 10 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 
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Geannuleerde wandeltochten! 
 
 
Volgende tochten vinden in de komende drie maanden NIET plaats! 
 

 zaterdag 07 april 
Hanzetocht te Kampen (Provincie Overijssel/Nederland) 
organisatie : Stichting Avond-4-Daagse Kampen  

 
 zaterdag 07 april 

37ème Marche d’après-midi te Petit-Rechain (Provincie Luik) 
organisatie : Les Marcheurs Rechaintois 
 

 zaterdag 07 april – zondag 08 april 
40ème Printanière des Infatigables te Goutroux (Provincie Henegouwen) 
organisatie : Les Infatigables de Jumet 

 
 zondag 13 mei 

18de Internationale Wanderung te Elsenborn (Provincie Luik) 
organisatie : Camp Elsenborn Lager 

 
 zaterdag 26 mei – zondag 27 mei 

44ème Marche Internationale du printemps te Petit-Rechain (Provincie Luik) 
organisatie : Les Marcheurs Rechaintois 
 

 
Datumwijzigingen! 

 
 
Volgende tochten staan op een verkeerde datum vermeld in de “Walking in Belgium 2018”! 
 

 “Bruxelles en mai” te Auderghem (Brussel) 
organisatie : La Bruegelienne 
datum in Walking : zondag 27 mei 
moet zijn : zondag 06 mei 

 
 41ème Grande Marche de l’Amitié te Sclayn (Provincie Namen) 

organisatie : Les Marcheurs de l’Amitié Landenne 
datum in Walking : zaterdag 09 juni 
moet zijn : donderdag 10 mei 

 
 “Alden Biesentocht” te Kleine-Spouwen (Provincie Limburg) 

organisatie : De Demerstappers Bilzen 
datum in Walking : zaterdag 26 mei 
moet zijn : zaterdag 19 mei 
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Marche Nationale Tournai 2018 
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Marche Nationale Tournai 2018 
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Informatief. 
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