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Woordje van de voorzitter. 
 

 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
Het is dinsdag 04 december als ik mij als een goede Sint achter mijn schrijftafel zet om aan mijn 
voorwoord te beginnen voor alweer het laatste clubblad van een jaargang. Intussen heb ik de goede 
Sint reeds tweemaal ontmoet. Zowel te Putte als te Merendree kon ik met hem een babbeltje slaan. 
In Putte mocht ik zelfs met hem op de foto. En ook al zijn mijn kinderjaren allang voorbij, bij het zien 
van de Sint begint mijn vijftigplussershartje toch wat sneller te slaan. In de donkerste, kilste periode 
van het jaar, in een tijd dat de Europese crisis het nieuws beheerst en ook in ons land veelvuldige 
ontslagen en faillissementen vallen, in alweer een periode waar gezinsdrama’s en zelfmoorden 
dagelijkse kost zijn, zijn de Sint en straks de Kerstman diegenen die ons eventjes alle pijn en 
miserie doen vergeten. 
 
Intussen staan we aan de vooravond van de eindejaarsfeesten. Als men echter de krant openslaat 
is er voor veel mensen geen feesten meer bij. Armoede en armoedebestrijding zijn twee woorden 
die de laatste maanden dagelijks in de krant opduiken. Vandaag staat in de krant onder de titel 
“Crisis maakt nieuwe armen” de melding dat Minister Ingrid Lieten (Minister voor 
Armoedebestrijding) in elke gemeente een “Schepen voor Armoede” wil. Misschien kan ze daar 
direct het geld aan koppelen die nu naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Want zou het niet beter 
zijn dat geld in eigen land te spenderen en te verdelen onder onze landgenoten die door welke 
omstandigheden ook onder de armoedegrens zitten! 
 
En ondertussen naderen we met rasse schreden het einde van het jaar. We kunnen stilaan een 
balans opmaken van wat 2012 ons op wandelvlak gebracht heeft. Eerlijk gezegd, het is een jaar 
geweest waarin ik me opnieuw heb laten misleiden door sommige namen van clubs! Wie in het 
volgend clubblad het jaarverslag onder de loep zal nemen zal wel even de wenkbrauwen fronsen, 
maar juist is juist, in Vlaanderen moet er dringend wat gebeuren om de organisaties en parkoersen 
naar een hoger niveau te tillen. Vele clubs richten veelvuldig in omdat ze nu eenmaal niet anders 
kunnen, ze moeten geld hebben om de beloftes die ze aan hun leden geven te kunnen blijven 
waarmaken. En omdat het bijna voor iedere organisatie dezelfde “ouderen” zijn die op de bres 
staan, kruipt bij deze mensen soms de moed in hun schoenen. Want veel dank krijg je tegenwoordig 
niet. Alles lijkt tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en wie nooit een poot uitsteekt zijn 
de moeilijkste mensen! En zo komen we in een tijdperk waar vele clubs er de brui aan geven. Of wij 
de volgende zijn wil ik hier nog niet direct aankondigen, maar als we verder in het verdomhoekje 
gedrumd worden is de kans groot dat ze ons verplichten er mee op te houden! 
 
Laat me echter in mijn voorwoord nog even teruggaan naar de afgelopen weken. Op zondag 21 
oktober richtten we onze “23ste Internationale Verbroederingstocht” in te Heusden. Het werd één van 
onze schitterendste organisaties ooit. Dit had allemaal te maken met het fenomenaal parkoer dat ik 
had uitgestippeld. De fotoreportage op www.beneluxwandelen.eu toont genoeg. Dat de maker van 
de reportage de 16 en 21 km. heeft gewandeld zegt ook genoeg. De twee verzorgde rustposten 
vielen bij iedereen in de smaak. Mijn dank gaat hiervoor dan ook naar onze lokaalhoudster Mariette 
en familie om voor het zoveelste jaar op rij de wandelaars van een natje en een droogje te voorzien. 
Dat we daar al jaren met onze 4 en 8 km. een rustpost hebben en telkens toch een ander parkoer 
weten aan te bieden, daarvoor kregen we veel woorden van lof en dank. Ook een bijzonder woord 
van dank aan de voorzitter van de “Volkstuinen” te Gentbrugge en zijn medewerkers omdat we ook 
bij hen een rustpost mochten houden. Alle wandelaars waren enthousiast over deze gezellige 
rustpost midden de natuur! Dat bij ons iedereen tevreden huiswaarts is gekeerd geeft me een 
enorme voldoening. Over het aantal deelnemers kan ik minder happy zijn. Met maar 658 
wandelaars zijn we opnieuw in een vrije val beland. Over de redenen wil ik hier niet uitwijden, want 
dit zou me alweer te ver leiden. Alleen moet onze federatie er dan niet van verschieten dat we eind 
volgend jaar de boeken toe doen! 



_________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                            december 2012                                     Pagina: 3 
 

Woordje van de voorzitter. 
 
 
Een bijzonder woord van dank wil ik hier nog richten aan alle medewerkers voor het werk dat ze 
opnieuw verzet hebben om de wandelaars met de nodige vriendelijkheid te ontvangen en te 
bedienen. Eveneens een hartelijk dank aan de clubs die met een afvaardiging bij ons aanwezig 
waren. Een eervolle vermelding gaat daarbij naar “Postiljon Wandelclub Merelbeke” die met 149 
leden aanwezig was. 
 
De week na onze verbroederingstocht hadden we dan de organisatie van de “Herfstwandeling van 
de scholen”. Dit jaar bleef deze organisatie beperkt tot de scholen van Heusden. Eén school toonde 
present, namelijk de “Vrije Basisschool De Parel”. Het werd echter een schitterende toffe middag 
waarop alle leerlingen en begeleiders zich konden uitleven op het prachtig parkoer dat ik voor hen 
had uitgestippeld en bewegwijzerd. Het enthousiasme van de leerlingen en begeleiders geven me 
ieder jaar een fantastisch gevoel. Dat velen als kleine modderduivels opnieuw de school bereikten 
was het bewijs dat ze ervan genoten hadden. Voor sommigen was er geen plas te groot en te diep 
om er dwars door te gaan of in te springen. Dat velen nood hadden aan een warm bad of douche 
kon je bij aankomst op de gezichten lezen. Bedankt leerlingen en begeleiders van “De Parel” voor 
deze schitterende namiddag. 
 
De kers op de taart kwam er op de zevende editie van “Destelbergen/Heusden Wandelt” op zondag 
11 november. Toen de zaterdagavond nog een fikse regenbui over onze regio trok vreesde ik voor 
het ergste. En toen ook de zondagmorgen nog een regenbui uit de lucht viel besloot ik om mijn 
parkoer alsnog te veranderen, want niemand heeft er plezier aan om in een modderpoel te 
wandelen. Tegen de middag werd het toch droog. Toen om kwart voor drie maar een handvol 
mensen in de gezellige cafetaria van de “Royal Belgian Sailing Club” zaten vreesde ik voor het 
ergste. Toen echter iemand me kwam zeggen of ik al eens buiten had gekeken kon ik mijn ogen niet 
geloven. De volledige parking was volzet en overal stonden groepjes mensen goed ingeduffeld te 
keuvelen. Toen ik om drie uur de menigte toesprak vloeide de adrenaline zo door mijn lichaam, wat 
een massa! Ik had een parkoer uitgestippeld van 8 km. over grotendeels onverharde maar goed 
bewandelbare paden. We begonnen met een stukje rond het “Damslootmeer”, om al over de 
Zandberg Heusden centrum te bereiken. Dat er in Heusden nog veel kleine paadjes, wegeltjes en 
straatjes zijn kon iedereen vaststellen. Het werd een gezellige wandelnamiddag waarbij aan een 
gezapig tempo een babbeltje werd geslaan, een foto werd gemaakt. We eindigden rond het 
“Damslootmeer”. Uiteindelijk werden 92 wandelaars geteld, een schitterend resultaat waarbij mijn 
dank gaat naar het Gemeentebestuur en naar de Sportdienst voor de reclame die ze hebben 
gemaakt voor deze gezinswandeling. Na de wandeling was gezelligheid troef in de cafetaria van de 
“Royal Belgian Sailing Club”. Rond de open haard bleef geen enkele stoel onbezet. Iedereen genoot 
van een warme drank, een glas wijn of een lekker biertje. Intussen was het reeds zeven uur voorbij, 
stilaan doofde het vuur van de open haard, tijd om afscheid te nemen van Teun, met dank omdat we 
opnieuw vanuit deze schitterende locatie mochten vertrekken met deze gezinswandeling. We 
hebben alweer iets om op ons organisatorisch palmares bij te schrijven. 
 
Op zaterdagavond 01 december deden we dan nog wat slagroom rond de kers op de taart. Op die 
avond had ons jaarlijks clubetentje plaats. We waren dit jaar opnieuw te gast in brasserie “De 
Rechtvaardige Rechters” op het Sint-Baafsplein te Gent. Zeventien leden waren ingeschreven voor 
wat alweer een hoogstaande culinaire avond werd. Het aperitief naar eigen keuze bracht ons al 
direct op temperatuur. Als voorgerecht werd een duo van wildpaté opgediend met getoast 
krentenbrood vergezeld van witte of rode wijn. Als hoofdgerecht werd een ragout van everzwijn 
geserveerd vergezeld van knapperige kroketjes. Dat het everzwijn twee dagen in de rode wijn had 
gelegen maakte dat het vlees in een bedje van winterse warme groeten à point werd opgediend. 
Vergezeld van een schitterende rode wijn was iedereen in zijn nopjes van zo’n winters culinair 
gerecht. In een tussenpauze werd met een glaasje wijn nagekaart over het voorbije jaar en reeds 
plannen gesmeed voor volgend jaar. Stilaan werd het dan tijd voor het dessert en wat voor een! Een 
duo van kaas- en chocoladetaart waarbij als surprise een oude Madeira werd geschonken. Een 
toast op mijn 25-jarig voorzitterschap was hier op zijn plaats. Met een koffie of thee en een 
afzakkertje werd dit hoogstaand culinair etentje afgesloten. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Als jullie dit clubblad in de brievenbus krijgen staan we aan de vooravond van de eindejaarsfeesten. 
Het zijn dagen waar iedereen naar uitkijkt, maar niet voor iedereen is het feesten geblazen. Als je 
een winkelstraat doorgaat zie je het aan sommige gezichten. Verweesd kijken ze van winkel naar 
winkel, naar al het moois, naar al het lekkers. Ze zouden zich wel ook eens in het nieuw willen 
steken of iets lekkers op tafel willen brengen, maar het kan niet. En als je dan op de Kerstmarkt een 
gezin tegenkomt waarvan de kinderen met grote ogen rondstaren, maar weten dat papa en mama 
arm zijn, vragen zelfs die kinderen niets. Kijken en hopen dat het beter wordt, dat papa en mama 
werk vinden, dat broertje of zusje snel genezen. Vraag het aan gelijk welke vaste postbode, achter 
meer dan één gevel is er armoede! Laat ons, terwijl wij de kerstkalkoen aansnijden eens stilstaan bij 
onze buren waar alleen een kerstboom doet denken dat het Kerstmis is! 
 
Namens Alexander, Greta en mezelf wens ik jullie allen een “Zalig Kerstfeest” en een “Gelukkig 
Nieuwjaar”. 
 
 
 
          GUY DE JAEGER, 
          Voorzitter. 
 
 
 
 
 

 

De Belgisch Nederlandse Wandelverbroedering   
 

Wenst U  

 
 

Prettige kerstdagen  
 

en een gelukkig en gezond wandeljaar 2013  
 

 



_________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                            december 2012                                     Pagina: 5 
 

Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2012. 
 
 

Met nog vier wandeltochten te gaan komt stilaan een einde aan mijn vijfendertigste wandeljaar! Over 
de eerste acht maanden kan ik kort zijn. Ik heb schitterende tochten gewandeld maar ben ook een 
aantal keren zeer teleurgesteld naar huis teruggekeerd. De teleurstelling overheerst zelfs het 
positieve. En dat heeft veel te maken met het feit dat we meermaals van grote Vlaamse clubs 
teleurgesteld naar huis zijn teruggekeerd. Dat wij, B.N.W.-ers, een andere kijk hebben op de 
wandelsport heeft te maken met het feit dat we naar alle federaties gaan in België, dat we vier maal 
per jaar naar Nederland gaan en dat we dit jaar zelfs in Duitsland en in het Groothertogdom 
Luxemburg zijn gaan wandelen. En dan merk je maar pas dat de wandelsport in Vlaanderen jaar na 
jaar achteruit gaat. Bekijk trouwens hierna maar eens aandachtig de tochten die in de periode 
september – november een tien op tien quotering hebben gekregen, daar is geen enkele tocht bij 
van een club aangesloten bij de drie gekende Vlaamse wandelfederaties. De tocht te Putte 
(organisatie : W.S.V. De Wandelende Krabben) heb ik geklasseerd als club aangesloten bij de 
Nederlandse Wandelsport Bond. Dit lijstje spreekt dus boekdelen! Maar het geeft ook aan dat we 
een club zijn die iets wil beleven, die iets wil zien! Dat we met twintig leden hebben deelgenomen 
aan de “1ste Europiade” bewijst dat. Trouwens, alle tochten die we dit jaar over de taalgrens of 
landsgrens gewandeld hebben waren schitterende tot fenomenale tochten. Heel opvallend zijn 
daarbij de schitterende tochten in Nederland. Ik ben trouwens eens opnieuw in mijn archief 
gedoken. Na mijn deelname aan de “Vierdaagse van Nijmegen” in 1975, was mijn eerste officiële 
tocht in Nederland de “Nachtmars” te Nijmegen over een afstand van 70 km. in 1979. Sindsdien heb 
ik al heel wat tochten in Nederland gewandeld. Dat ik tot op de dag van vandaag maar tweemaal 
teleurgesteld naar huis ben teruggekeerd is te verwaarlozen. Het zijn trouwens twee tochten uit het 
ver verleden, in 1998 te Ridderkerk, in 2005 te Bergen op Zoom. Het is trouwens maar vanaf 2008 
dat ik mij beginnen verdiepen ben in de wandelsport in Nederland. Met een schitterend resultaat tot 
gevolg. Na enkele jubileumtochten te hebben meegedaan t.g.v. “100 jaar KNBLO-NL” in 2008 en 
t.g.v. “75 jaar NWB” in 2009, waren we voorgoed vertrokken. Sindsdien wandelen we de ene 
schitterende tocht na de andere. Een clubweekend naar Nederland zit er in de eerstvolgende jaren 
zeker in! 
 

Volgende vijf tochten kregen in de periode september – november een tien op tien : 
 

 1ste Europiade 
Plaats : Echternach 
Land : Groothertogdom Luxemburg 
Federatie : F.L.M.P. 

 

 NWB Hartstocht – Herfsttocht 
Plaats : Maria-Hoop Echt 
Provincie : Limburg/Nederland 
Federatie : N.W.B.  /  Club : W.S.V. Echt 
 

 36ste V.W.O. Nationale Wandeldag 
Plaats : Gent 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : V.W.O.  /  Club : Wandelclub Sterrestappers Gent 

 

 30ème Marche de la Police de Jette 
Plaats : Jette 
Provincie : Brabant/Brussel-Hoofdstad 
Federatie : F.F.B.M.P.  /  Club : Section Marche Police de Jette 

 

 15de Sint-Nicolaastocht 
Plaats : Putte 
Provincie : Noord-Brabant/Nederland 
Federatie : N.W.B.  /  Club : W.S.V. De Wandelende Krabben 
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Clubnieuws. 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 
Voor het volledig stertochten programma 2013 is het nog veel te vroeg, dit is iets voor de tweede 
helft van januari. Het is mijn bedoeling om zowel de B.V.V.-kalender, de Marching en het Landelijk 
Wandelprogramma van Nederland eerst goed uit te pluizen vooraleer een programma prijs te geven. 
Ik wil van ons stertochten programma 2013 een schitterend programma maken en dat vraagt wat 
studiewerk. Toch kan ik jullie in deze rubriek al enkele data meegeven die reeds definitief vastliggen. 
In de eerste drie maanden staan er evenwel maar drie stertochten op ons programma. Op zaterdag 
26 januari gaan we voor de laatste stertocht van ons clubprogramma 2012-2013 naar Heldergem. 
Met deze stertocht gaan we weer op ontdekking. Ikzelf ben er nog nooit geweest. Het is ook een 
streek waar we niet al te veel gaan wandelen. Met deze is dat dus enigszins goedgemaakt. De 
eerste stertocht van ons programma 2013-2014 brengt ons op zondag 24 februari naar Heverlee 
waar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” wordt georganiseerd. In het voorgaand clubblad heb je 
daaromtrent de schitterende bijdrage kunnen lezen over de bezienswaardigheden die deze tocht rijk 
is. In dit clubblad vindt U nu een beschrijving van de parcours. Heel speciaal wens ik hier te 
vermelden dat er een speciaal stadsparcours is. Voor wie Leuven niet kent is dit zeker een 
aanrader. Wie wil kan zelf een combinatie doen van het stadsparcours met het natuurparcours. Er 
zijn zoveel mogelijkheden dat ik hoop dat velen naar Heverlee zullen afzakken. En voor wie het met 
de auto niet ziet zitten, de startplaats is op 300 meter van het station van Heverlee. Mocht deze 
datum nog niet zijn aangekruist op jullie kalender 2013, doe dat dan nu onmiddellijk! Met dank bij 
voorbaat. Op zondag 17 maart gaan we dan op bezoek bij onze vrienden Florastappers te 
Gentbrugge. Daar dit voor iedereen een korte tot zeer korte verplaatsing is hoop ik daar eens met 
alle leden aanwezig te mogen zijn! Ook hiervoor reeds mijn dank bij voorbaat. 
 
Trouwens, beste leden, naar de vier grootste clubs op onze wisselbekertocht gaan we in 2013 met 
een stertocht. Dit waren achtereenvolgens, Postiljon Wandelclub Merelbeke (149 wandelaars), 
Florastappers Gent (46 wandelaars), Egmont Zottegem (44 wandelaars) en De Natuurvrienden 
Deinze (28 wandelaars). Omdat het belangrijk is dat we bij alle vier de clubs goed vertegenwoordigd 
zouden zijn heb ik vlug even de Marching doorgenomen om te bekijken wanneer we naar die clubs 
zouden gaan. Hierna vindt U de vier data. Mag ik vragen deze met drie sterren aan te kruisen in 
jullie agenda. Ik heb er speciaal voor gezorgd dat U deze data nu al zou weten. Het zijn vier tochten 
in Oost-Vlaanderen, op alle vier goed vertegenwoordigd zijn is van onschatbare waarde voor onze 
vereniging. Ook hiervoor reeds mijn dank. 
 

 zondag 17 maart : Florastappers Gent (Gentbrugge) 

 zondag 15 september : Natuurvrienden Deinze (Deinze) 

 zondag 17 november : Postiljon Merelbeke (Merelbeke) 

 zondag 29 december : Egmont Zottegem (Zottegem) 
 
De andere stertochten die reeds vastliggen vindt U in onderstaande lijst. 
 
In deze lijst vindt U ook al de data van ons organisatorisch drieluik in oktober – november 2013. Ook 
de data waarop volgend jaar een vergadering van het A.P.W.C. en het V.W.F. doorgaat zijn al 
bekend. Na contact te hebben opgenomen met de mogelijke chauffeurs, staan deze ook reeds 
vermeld. De laatste datum die aan deze lange lijst is toegevoegd is de datum van onze 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
Zo, beste leden, mocht U nu denken dat uw voorzitter aan het uitbollen is, is met onderstaand reeds 
druk programma zeker het tegendeel bewezen. Krijgt U daardoor zin om mijn taken over te nemen, 
een beter eindejaarsgeschenk kunt U zich niet voorstellen! 
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Clubnieuws. 
 

Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 

 donderdag 07 maart 2013 
statutaire algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Serge) 

 
 zaterdag 09 maart 2013 

nieuwjaarsbijeenkomst (uitnodiging volgt) 
 

 zaterdag 16 maart 2013 
statutaire algemene vergadering V.W.F. te Kasterlee (Guy en Greta) 

 
 zondag 05 mei 2013 

stertocht naar de “Jubileumwandeltocht” ter gelegenheid van het 
“80 jarig bestaan Noord-Brabantse Wandelsport Bond” (N.B.W.B.) 
te Valkenswaard (Provincie Noord-Brabant/Nederland) 
organisatie : Wandelsportvereniging VWC Voetje voor Voetje 

 
 zondag 12 mei 2013 

stertocht naar de “40ste Wandeltocht van de Brusselse Politie” – jubileumtocht 
te Oudergem (Brussel/Hoofdstad) – organisatie : Koninklijke Sportvereniging 
van de Brusselse Politie – Sectie Mars 

 
 zaterdag 22 – zondag 23 juni 2013 

clubweekend met op zaterdag deelname aan de “Internationale Wanderung 
Rund um Hauset” te Hauset (Oostkanton) en op zondag aan de “Marche 
Nationale F.F.B.M.P.” te Aubel (Provincie Luik) 

 
 zondag 01 september 2013 

stertocht naar de “Antwerpse Wandeldag” ter gelegenheid van de 
“36ste Omloop door de Rupelstreek” te Schelle (Provincie Antwerpen) 
organisatie : W.S.V. Schelle 

 
 vrijdag 13 september 2013 

algemene vergadering V.W.F. te Brecht (Julien) 
 

 donderdag 19 september 2013 
algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Jean-Pierre) 

 
 zondag 20 oktober 2013 

24ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen) 
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 
officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 
 vrijdag 25 oktober 2013 

herfstwandeling voor de scholen van Heusden 
 

 maandag 11 november 2013 
gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” 
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Clubprogramma 
tot eind maart 2013. 

 

ZATERDAG 22 DECEMBER : SINT-MICHIELS (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer 

 organisatie : WJSV De Brugsche Globetrotters 

 vertrekplaats : Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels 

 afstanden : 6 – 11 – 15 – 20 km. 

 vertrek : van 09u00 tot 17u00 

 aankomst voor 20u00 

 parkoer : Brugge in Kerstsfeer, door het verlichte stadscentrum, 
door kleine straatjes en steegjes in het historisch centrum, langs 
de Kerstmarkten; bezoek het sneeuw- en ijssculpturenfestival! 

 te bereiken : station Brugge op 500 meter van de startplaats 
(uitgang achterkant) 

 

ZATERDAG 29 DECEMBER : EVERGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Eindejaarstocht 

 organisatie : W.A.K. (Wandelclub Al Kontent)  
 vertrekplaats : Gemeentelijke Basisschool Sleidinge, 

                      Sleidinge-Dorp 142, Evergem (Sleidinge) 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 km.  

 vertrek : van 08u30 tot 15u00 

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

ZONDAG 06 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Nieuwjaarswandeling 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, De Pinte 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 te bereiken : station De Pinte op 500 meter van de startplaats 
 

ZONDAG 13 JANUARI : HEIST-AAN-ZEE (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Strand- en Polderwandeling 

 organisatie : WNZB Knokke-Heist 

 vertrekplaats : Basisschool De Zeeparel, Kursaalstraat, Heist-aan-Zee 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 km. 

 vertrek : van 09u00 tot 14u00 

 parkoer : wandeling langs het strand, door de natuurreservaten “De Baai van Heist” 
      en “Sashul”; langste afstanden stappen door het polderlandschap tot in Ramskapelle;  

            gratis toegang tot het heemkundig museum “Sincfala” 

 te bereiken : station Heist op 400 meter van de startplaats 
 

ZONDAG 20 JANUARI : GIJZEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Sint-Antoniustocht 

 organisatie : W.S.V. De Kadees Aalst 

 vertrekplaats : Sint-Vincentiusinstituut, Pachthofstraat 1, Gijzegem 

 afstanden : 5 – 11 – 17 – 21 km.  
 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
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ZATERDAG 26 JANUARI : HELDERGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Herdenkingstocht 

 organisatie : W.S.V. De Sportvrienden 

 vertrekplaats : Dorpshuis De Fransman,  
                      Heldergemstraat 136, Heldergem 

 afstanden : 5 – 9 – 14 – 18 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
 

ZONDAG 03 FEBRUARI : SINT-PAUWELS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Lichtmiswandeltocht 

 organisatie : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 

 vertrekplaats : Parochiaal Dienstencentrum Klapdorp,  
           Klapdorp 9A, Sint-Pauwels 

 afstanden : 3,5 – 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 aankomst : laatste afstempeling om 17u00 
 

ZONDAG 10 FEBRUARI : ZOMERGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 32ste Valentijntjestocht 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : Parochiaal Centrum, L. Dobbelaerestraat 14, Zomergem 

 afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 20 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
 

ZONDAG 17 FEBRUARI : ZWALM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 2de Zwalm in de Winter 

 organisatie : Scheldestappers Zingem 

 vertrekplaats : Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km.  
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : startzaal bevindt zich rechtover het station Munkzwalm 
 

ZONDAG 24 FEBRUARI : HEVERLEE (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Nationale V.W.F. Wandeldag 

 organisatie : Wandelclub Sportvrienden Pakenhof Heverlee-Leuven 

 vertrekplaats : H. Hartinstituut, Naamsesteenweg 355, Heverlee 

 afstanden : 4 – 5 – 6 – 9 – 12 – 18 – 20 – 29 – 42 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Heverlee op 300 meter van de startplaats 

 officiële wisselbekertocht V.W.F.  
 

 informatie : 
bijdrage over de bezienswaardigheden, zie vorig clubblad 
bijdrage over de verschillende parcours, zie verder in dit clubblad 
 

ALLEN OP POST !    ALLEN OP POST !    ALLEN OP POST ! 
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ZATERDAG 02 MAART : ZONNEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 11de Bacchustocht 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Zaal Gemeentelijke Basisschool, Gentsestraat 40, Zonnegem 

 afstanden : 6 – 12 – 19 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 aankomst : eindcontrole om 17u00 
 

ZATERDAG 09 MAART : RONSE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Super Klype tocht 

 organisatie : De Chatons Ronse 

 vertrekplaats : Koninklijk Atheneum, Royerslaan 39, Ronse 

 afstanden : 5 – 10 – 14 – 21 – 28 – 35 – 60 km.  
 vertrek : van 06u00 tot 14u30 

 aankomst : laatste afstempeling om 18u30 

 parkoer : de “Vlaamse Ardennen” op hun best : Heynsdaelebos, 
      Kluisbos en Fonteinbos, een aanrader voor elke natuurliefhebber! 

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

ZONDAG 17 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Floratochten 

 organisatie : Florastappers Gent 

 vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge 

 afstanden : 6 – 12 – 21 – 30 km.  
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ALLEN OP POST !    ALLEN OP POST !    ALLEN OP POST ! 

 

ZATERDAG 23 MAART : ZEDELGEM (WEST-VLAANDEREN) 

 

 23ste Leeuwtocht 

 organisatie : Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem 

 vertrekplaats : Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 – 30 – 42 – 50 km.  
 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 parkoer : Deze wandeltocht is een echte natuurontdekking! Je stapt o.a. 
door het Tillegembos, het Domein Tudor, het Vloethemveld en het Beisbroek. 
Een aanrader in een streek waar we bijna nooit gaan wandelen! 

 

MAANDAG 01 APRIL : EVERGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 21ste W.A.K.-tocht 

 organisatie : W.A.K. (Wandelclub Al Kontent) 

 vertrekplaats : Feestzaal De Molen, Goeiingen 12, Evergem 

 afstanden : 4 – 8 – 12 – 18 – 22 – 30 km.  
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia  
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MARCHE NATIONALE  
F.F.B.M.P. 

 

AUBEL 
 

23 JUIN 2013 
 

 

 

 

Begin het nieuwe jaar in 
 

 

Taverne “De Roos” 
 

 

met een heerlijke cava en een huisbereide snack. 

 
 

Den Beer 1 
9840 Zevergem (De Pinte)  

0499/60.10.50 
 
 

Open van 10u00 tot 22u00 / zondag tot 20u00 
Maandag en dinsdag gesloten 
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