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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Het is vrijdagavond 07 juni als ik me achter mijn schrijftafel zet om dit voorwoord te schrijven. Het is 
reeds twee dagen schitterend zomerweer. Begin deze week moesten we nog onze winterjas aandoen, 
nu kunnen we plots de short en de korte mouw uit de kast halen. Deze morgen was het op de 
wekelijkse vrijdagsmarkt dan ook een drukte van jewelste op zoek naar de ideale zomeroutfit. Alle 
terrassen zaten bomvol en na maanden zagen en klagen over het weer zat nu iedereen met volle 
teugen te genieten van de eerste warme zonnestralen. Het leven kan toch mooi zijn! 
 
En dan vraagt iedereen zich waarschijnlijk af, hoe is het nu met het leven bij de Belgisch-Nederlandse 
Wandelverbroedering. Op het moment dat dit clubblad bij iedereen in de brievenbus zal vallen, zal de 
uiterste datum voor het indienen of wijzigen van tochtengegevens voor het jaar 2014 verstreken zijn. 
Voor onze vereniging zijn er geen tochtenaanvragen voor 2014 gebeurd. Intussen werd op 25 mei 
2013 een schrijven gericht aan het secretariaat van de Vlaamse Wandelfederatie met de toestand van 
onze vereniging. Een kopie daarvan werd eveneens gestuurd naar de Raad van Bestuur van het 
Antwerps Provinciaal Wandelsport Comité. Sindsdien is er niets veranderd. Intussen weten heel wat 
leden reeds hoe de vork aan de steel zit, daarover uitweiden in dit clubblad hoef ik dus niet te doen. 
Het enige dat ik hier nog aan toe te voegen heb is het volgende, het huishoudelijk reglement van onze 
federatie is heel duidelijk : “Alle aangesloten wandelclubs moeten minstens één wandeltocht per jaar 
inrichten, zo niet kan deze club voorgedragen worden tot uitsluiting bij de federatie”. Het mogelijke 
afscheid zal met een krop in de keel zijn, maar ik heb mij niets te verwijten. Na meer dan vijfentwintig 
jaar gevochten te hebben voor wat erkenning, blijven er toch duistere figuren die overal invloed 
hebben onze vereniging dwarsbomen. En dan breekt plots die veer en zit ik soms moedeloos voor mij 
uit te starren met de vraag : “Waar heb ik dit aan verdiend?”. Is het mijn eerlijkheid, mijn durf, mijn 
plichtsbewust zijn, ik weet het niet! 
 
Over de toekomst van onze vereniging kan ik nu al het volgende kwijt. Het is de wens van alle leden 
dat de club verder blijft bestaan om verder samen op een ontspannende recreatieve manier op 
ontdekking te kunnen gaan in binnen- en buitenland. Het hangt er nu van af of we op de sympathie 
van onze federatie kunnen rekenen en uitstel van executie kunnen bekomen. Zo niet moeten we op 
zoek gaan naar een andere mogelijkheid om als club bij aan te sluiten zodanig dat we verzekerd zijn 
op al onze verplaatsingen in binnen- en buitenland. 
 
Intussen timmeren we verder aan de weg die we al meer dan vijfentwintig jaar bewandelen. Op die 
weg was het niet altijd rozengeur en maneschijn, maar omdat ik wist waarmee ik bezig was en wat ik 
wilde bereiken hebben we tot de dag van vandaag schitterende tot fenomenale dingen meegemaakt. 
Enkele dagen geleden hebben acht leden nog genoten van alweer een fenomenale stertocht in ’s-
Hertogenbosch in Nederland. Dat we de laatste jaren van langs om meer naar Nederland gaan 
wandelen heeft te maken met het feit dat we daar vinden wat we in Vlaanderen bijna niet meer 
hebben, namelijk schitterende uitgestrekte natuurgebieden. Maar ook op het vlak van organisatie 
hebben we daar al dikwijls aardig opgekeken. Werkelijk schitterend hoe de wandelsport in Nederland 
geëvolueerd is. Intussen liggen er grootse toekomstplannen op tafel voor enkele schitterende 
verplaatsingen naar Nederland. 
 
Als je het hierboven aangehaalde zult gelezen hebben zullen velen zich waarschijnlijk de vraag 
stellen, dit kan toch niet dat zo’n club zou verdwijnen! Neen, het zou niet rechtvaardig zijn voor alles 
wat ik gedaan heb voor de wandelsport en voor mijn vereniging. Maar goed, ik zie nu wel wat er de 
eerstvolgende dagen en weken op me afkomt. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
In alle geval wens ik iedereen een zonnig en ontspannend verlof toe. Waar je ook naar toe trekt, 
geniet van de natuur, sta in bewondering voor cultuur en proef zeker de culinaire producten van de 
streek. Wie thuis blijft wens ik in juli schitterende Gentse Feesten. Zoals ieder jaar is er voor elk wat 
wils. Wie het echter ’s avonds te druk vindt, raad ik aan eens in de namiddag de stad in te trekken. 
Zalig is het dan – terwijl de zatlappen nog slapen – rond te kunnen kuieren in een stad die bruist van 
de sfeer. En omdat “de” Gentenaar niet genoeg krijgt van feesten zijn er in augustus nog de 
Patersholfeesten. Met onze strop rond de hals en een strop in het glas maken we van Gent een groot 
terras! Geniet ervan! 
 
 
          Jullie voorzitter, 
 
          GUY. 
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Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2013. 

 
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. En dit is alweer positief te noemen. Door het slechte weer heb ik in de eerste vijf maanden van 
dit jaar maar veertien maal de wandelschoenen aangetrokken. Maar ook mijn gezondheid liet dat niet 
altijd toe. Op dit eigenste ogenblik ben ik al de hele week aan zetel en bed gekluisterd met een zware 
infectie waardoor ik bijna geen stap voorwaarts of achterwaarts kan zetten. Ik zal al blij mogen zijn dat 
ik er op ons clubweekend bij zal zijn! 
 

Van die veertien gewandelde tochten hebben er uiteindelijk elf een tien op tien quotering gekregen. 
Opmerkelijk hierbij is dat alle zes de stertochten tien op tien hebben gekregen. Maanden ben ik bezig 
met opzoekingen voor ons  stertochten programma, van langs om meer verdiep ik mij in de 
wandelsport in Nederland. Dat dit vele werk ons een schitterend clubprogramma oplevert, waar 
iedereen steeds naar uitkijkt, geeft me vleugels om dit nog vele jaren verder te doen. Er is trouwens 
nog zoveel te ontdekken zo dicht bij huis! 
 

Uiteindelijk ben ik maar van drie tochten teleurgesteld naar huis teruggekeerd. Twee clubs daarvan 
heb ik prompt op mijn zwarte lijst gezet. Van één van beiden wil ik het volgende kwijt. Greta en ik 
deden daar de 24 km. Tot aan de tweede rustpost (na 12 km.) was het parkoer afwisselend met bos 
en natuurgebied. De laatste 12 km. waren totaal overbodig. Een lus van 8 km. had zelfs niets maar 
dan ook niets te bieden, 8 km. verhard! Ze mochten deze van mij gerust geschrapt hebben. En dan 
staat nog in de Marching dat de wandeling langs onverharde wegen, door private domeinen in een 
zeer landelijk gebied en bosrijke omgeving gaat! Van private domeinen was er zelfs geen sprake! Hier 
zijn de wandelaars opnieuw bedrogen! Voor de clubs die daar met een bus waren moet het een bittere 
pil geweest zijn om te slikken. Maar voor de organiserende club zal het een zorg geweest zijn, de 
tapkraan vloeide goed, de pannenkoeken swingden de pan uit, de frieten sisten in het vet, of dat nog 
iets met wandelsport te maken had, ik denk van niet! Meer en meer gaan we in Vlaanderen de weg op 
van Vlaamse kermissen, nog een molentje, een viskraam en een schietkraam aan de startzaal en de 
foorreizigers weten niet eerst waar naartoe. Wij weten intussen wel waar we naartoe moeten gaan, 
meer naar Nederland gaan wandelen! Intussen hebben we dit jaar reeds drie stertochten naar 
Nederland gehad. Wat ik achteraf in mijn wandelboekje schreef wil ik niemand onthouden. 
 

Wandeling te Gronsveld (Nederlands-Limburg). 
een perfecte organisatie : grote sfeervolle startaccommodatie, twee gezellige ruime controleposten, 
schitterende bewegwijzering 
parkoer : ondanks dat de bloesems niet in bloei stonden genoten van het prachtige natuurparkoer; in 
het begin kronkelend op de helling langs het Savelsbos met mooie panorama’s over de uitgestrekte 
boomgaarden; op het einde door het prachtige zeer uitgestrekte Savelsbos en voorbij het “Kasteel 
Rijckholt” 
 

Wandeling te Valkenswaard (Noord-Brabant). 
fenomenaal schitterende jubileumtocht, een toporganisatie zoals je er niet veel meer meemaakt! 
schitterende grote sfeervolle startaccommodatie met zeer grote uitgestrekte parking, twee 
schitterende rustposten in volle natuur 
parkoer : een voor 100% natuurparkoer van de bovenste plank, door Natuurgebied Het 
Schaapsloopven, de Gemeentelijke bossen De Malpie en door het Stiltegebied Leenderbos; zeer 
moeilijk parkoer om te bewegwijzeren, maar toch fenomenaal gedaan! een top stertocht, een 
supertocht 2013! 
 

Wandeling te ’s-Hertogenbosch (Noord-Brabant). 
gezellige ruime startaccommodatie en rustposten; schitterende bewegwijzering parkoer : opnieuw een 
schitterende natuurtocht in Nederland; van ’s-Hertogenbosch tot de eerste rustpost (11,7 km.) te Sint-
Michielsgestel in bewonderenswaardige natuur gewandeld; ’s-Hertogenbosch wordt niet voor niets “de 
Poort tot het Groene Woud” genoemd! eveneens voorbij het “Kasteel Nieuw Herlaer” (1300) 
gewandeld; opnieuw een top stertocht in Nederland! met acht leden een schitterende dag beleefd! 
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Clubnieuws. 
 
 
Bij deze tocht wens ik nog extra te vermelden dat we op 4,7 km. van het einde nog een rustpost 
hadden bij een aspergeboerderij. Nooit gedacht dat er zoveel soorten asperges bestonden. Greta kon 
aan de verleiding niet weerstaan om er aan te schaffen. ’s Anderendaags, vergezeld van een 
schitterende Riesling van het jaar 2006 genoten we nog even na van deze schitterende wandeldag. 
 
Twee zaken wil ik in deze bijdrage nog kwijt. Er sluiten bij de federaties van langs om meer comités 
aan waar wandelen niet in hun woordenboek staat. Iedere cafébaas die achteraan een zaaltje heeft 
kan tegenwoordig met een wandelclub beginnen en aansluiten bij een federatie. De echte 
wandelclubs zijn daar van langs om meer de dupe van. Dit in acht genomen zou het meer dan spijtig 
zijn indien onze vereniging van de bondslijsten zou geschrapt worden omdat we geen 
startaccommodatie hebben voor volgend jaar. 
 
Tenslotte nog iets over mijn zwarte lijst. Intussen staan er reeds drieëntwintig clubs op mijn zwarte 
lijst. Twee ervan krijgen in de loop van dit of volgend jaar nog een herkansing, voor de eenentwintig 
anderen heb ik geen genade, bij deze clubs zal ik nooit meer gaan wandelen, meer nog, deze zullen 
nooit meer opgenomen worden in ons clubprogramma. En omdat iedereen denkt dat de meesten 
daarvan in Oost-Vlaanderen gelegen zijn wil ik daar eens en voor altijd komaf van maken dat dit niet 
waar is. 
 
Hierna vindt U in de eerste tabel de naam van de federaties gevolgd tussen haakjes door het aantal 
clubs op mijn zwarte lijst. 
  AKTIVIA (7) 
  F.F.B.M.P. (7) 
  V.W.F.  (4) 
  V.V.R.S. (3) 
 
De tweede tabel is deze met de provincies met tussen haakjes het aantal clubs binnen deze provincie 
die op mijn zwarte lijst staan. 
  Limburg  (4) 
  West-Vlaanderen (4) 
  Antwerpen  (3) 
  Oost-Vlaanderen (2) 
  Luik   (2) 
  Namen   (2) 
  Waals-Brabant/Brussel-Hoofdstad (2) 
  Vlaams-Brabant (1) 
  Henegouwen  (1) 
 
Zo, dit is nu ook weer voor iedereen duidelijk! 
 
Het enige dat me nu nog rest zijn de tochten mee te geven die in de eerste vijf maanden van dit jaar 
een tien op tien quotering hebben gekregen. 
 

 Herdenkingstocht 
Plaats : Heldergem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. De Sportvrienden 

 
 Nationale V.W.F. Wandeldag 

Plaats : Heverlee 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : V.W.F. 
Club : WSP Heverlee-Leuven 
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Clubnieuws. 
 
 

 29ste Verloren Kost Tocht 
Plaats : Torhout 
Provincie : West-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : WSJV Nacht van Vlaanderen Torhout 

 
 Floratochten 

Plaats : Gentbrugge 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Florastappers Gent 

 
 Midweektocht 

Plaats : Zingem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Scheldestappers Zingem 

 
 Bloesem Parade 

Plaats : Gronsveld 
Provincie : Nederlands-Limburg 
Federatie : N.W.B. 
Club : Wandelvereniging Vilt 

 
 Marche des Cerisiers 

Plaats : Oudergem 
Provincie : Brabant/Brussel-Hoofdstad 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : Section Marche S.T.I.B. 

 
 30ste Mattentaartentochten 

Plaats : Geraardsbergen 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Padstappers Geraardsbergen 

 
 Jubileumwandeltocht “80 jarig bestaan N.B.W.B.” 

Plaats : Valkenswaard 
Provincie : Noord-Brabant/Nederland 
Federatie : N.W.B. 
Club : Wandelsportvereniging “VWC Voetje voor Voetje” Valkenswaard 

 
 19de Egmonttocht 

Plaats : Zottegem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. Egmont Zottegem 

 
 40ste Wandeltocht van de Brusselse Politie 

Plaats : Oudergem 
Provincie : Brabant/Brussel-Hoofdstad 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : Koninklijke Sportvereniging van de Brusselse Politie : Sectie Mars 
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Clubnieuws. 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
Vooraleer U de lijst met de belangrijkste data die reeds vastliggen tot eind juli 2014 onder uw 
aandacht te brengen, gelieve eerst nog even het volgende aandachtig te lezen. 
 
Sinds het ontstaan van onze vereniging hecht ik heel veel belang aan deelname aan Nationale en 
Provinciale Wandeldagen en aan Jubileumtochten van federaties en dit zowel in België als in de ons 
omringende landen. We kunnen ze uiteraard niet allemaal meedoen, laat staan ze allemaal opnemen 
in ons stertochten programma. Maar als er ruimte is binnen ons programma moeten we de kans 
nemen om aan sommige van deze tochten deel te nemen. Zo werd reeds in het vorige clubblad de 
aankondiging geplaatst voor deelname aan de “37ème Marche Provinciale du Hainaut” te 
Hennuyères. Velen zullen zoals ikzelf trouwens de landkaart van België hebben moeten raadplegen 
waar ergens in de provincie Henegouwen het plaatsje Hennuyères lag. Het is weer zo één van die 
typische verloren gewaande dorpjes (3200 inwoners) ver weg van alle drukte. In die onbekende 
dorpjes richten de provinciale besturen van Henegouwen en Waals-Brabant steeds hun “Provinciale 
Wandeldag” in. In de wijde omgeving van die dorpjes liggen er geen wandelclubs en dus zijn ze een 
ideale uitvalsbasis voor zo’n wandeldag. 
Op zondag 28 augustus 2011 waren we met tien leden aanwezig te Buissenal voor deze 
wandelhoogdag in de provincie Henegouwen. Achteraf schreef ik het volgende in mijn wandelboekje : 
“werkelijk een parkoer en organisatie die onze verwachtingen overtroffen; schitterend natuurparkoer 
met veel bos en veldwegen; gans de tocht hebben we kunnen genieten van adembenemende 
panorama’s; een stertocht die een supertocht is geworden!”. 
 
Op zondag 25 augustus 2013 te Hennuyères zal dat niet anders zijn. In de voorbije twee bondsbladen 
van het F.F.B.M.P., deze van maart – april en mei – juni stonden twee uitgebreide artikels over deze 
Provinciale Wandeldag. Ook al zijn deze artikels in het Frans, ik wil ze jullie niet onthouden. De 
schitterende foto’s moeten er jullie trouwens toe brengen om opnieuw ergens te gaan wandelen waar 
we misschien nooit meer de kans toe krijgen. 
 
Nog één tip : alleen de 30 km. komt aan het “Hellend vlak van Ronquières”. Maak van de gelegenheid 
gebruik om na uw wandeling een bezoek daaraan te brengen. En wie eens de streek van naderbij wil 
gaan bekijken, moet maar eens naar www.hennuyeres-et-ses-environs.net kijken en je kunt er zeker 
een fantastische daguitstap van maken. 
 
De week nadien verwacht ik opnieuw vele leden op de “Antwerpse Wandeldag” bij onze sympathieke 
vrienden van “W.S.V. Schelle”. 
 
Nu dat het vast staat dat ik ook in 2014 de werking van onze vereniging verder zet ben ik reeds volop 
bezig aan de voorbereidingen voor ons stertochten programma 2014-2015. Twee data liggen reeds 
definitief vast. Hierna een overzicht met data die reeds vastliggen. 
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Clubnieuws. 
 

Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 vrijdag 13 september 2013 

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

 donderdag 19 september 2013 
algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Serge) 

 
 vrijdag 27 september 2013 

najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht 
 

 zaterdag 19 oktober 2013 
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 
 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 
 

 zondag 03 november 2013 
stertocht naar Mill (Provincie Noord-Brabant/Nederland) voor deelname aan 
de “40ste Winterserie” van de plaatselijke wandelclub “W.S.V. Amicitia Mill” 

 
 maandag 11 november 2013 

gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” te Heusden 
 

 zaterdag 07 december 2013 (o.v.) 
clubetentje 

 
 zondag 23 februari 2014 

stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag”  
te Sint-Lenaarts (Provincie Antwerpen) 
organisatie : W.S.V. Sint-Michielstappers Brecht 

 
 van vrijdag 20 juni t/m zondag 22 juni 2014 

2de IVV-EUROPIADE in Italië 
 

 zondag 13 juli 2014 
stertocht naar de “8ste Vlaams-Brabantse Wandeldag” (V.W.F.) 
te Aarschot (Provincie Vlaams-Brabant) 
organisatie : Wandel Sportclub Langdorp 
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Clubprogramma 
tot eind september 2013. 

 

ZATERDAG 29 JUNI : KALKEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 17de 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 07 JULI : SINT-MARIA-LIERDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 25ste Zomertocht – Jubileumtocht 

 organisatie : CSC-Lierde/Club voor Sport en Cultuur 

 vertrekplaats : O.C. De Lier, Nieuwstraat 19, Sint-Maria-Lierde 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 32 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
              start 32 km. tot 11u00                                                          
              start 25 km. tot 12u00 

 te bereiken : station Lierde op 500 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 14 JULI : AALTER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 43ste Guldensporentochten 

 organisatie : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter 

 vertrekplaats : Gemeentezaal, Wingenestraat 10, Aalter 

 afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 

ZATERDAG 20 JULI : ANDENNE (NAMEN) 

 

 11ème Marathon du Condroz Namurois 

 organisatie : La Caracole Andennaise 

 vertrekplaats : l’Ecole Sainte Begge,  
                       Rue Bertrand 80, Andenne 

 afstanden : 6 – 12 – 21 – 42 km. 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 
 

ZONDAG 28 JULI : ZELZATE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 23ste Canisvliettochten 

 organisatie : De Kwartels Groot-Assenede 

 vertrekplaats : Sint-Laurens Campus Zelzate, Patronagestraat 52, Zelzate 

 afstanden : 7 – 10 – 14 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 parkoer : grensoverschrijdende en verrassend groene tocht door het 
schitterend natuurgebied Canisvliet en door de vele onverwachte 
groene hoekjes van Zelzate 
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Clubprogramma 
tot eind september 2013. 

 

ZONDAG 04 AUGUSTUS : LEBBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 25ste Dender- en Scheldetocht – Jubileumtocht 

 organisatie : WJC Denderklokjes Lebbeke 

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

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 18 – 24 – 32 – 42 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Lebbeke op 800 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 11 AUGUSTUS : SINAAI-WAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 24ste Reynaerts-Bokkentocht 

 organisatie : W.S.V. De Reynaertstappers Belsele-Sinaai 

 vertrekplaats : Parochiezaal, Dries, Sinaai-Waas 

 afstanden : 6 – 11 – 18 – 23 – 30 km.  

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 18 AUGUSTUS : RUISELEDE (WEST-VLAANDEREN) 

 

 18de Kermistocht 

 organisatie : W.S.V. De Molenstappers Ruiselede 

 vertrekplaats : Zaal voor sport en spel (naast sporthal),  
                        Tieltstraat, Ruiselede 

 afstanden : 4 – 6 – 9 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : wandelen in Ruiselede is wandelen over landbouwwegen, 
over kerkwegels, door dreven en bossen, door hofsteden en veel 
privaat; dit jaar richting Kruiskerke en Doomkerke; een schitterende 
tocht dicht bij huis waar natuur, cultuur en muzikale animatie er een 
toporganisatie van maken in West-Vlaanderen! een echte aanrader! 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 25 AUGUSTUS : HENNUYERES (HENEGOUWEN) 

 

 37ème Marche Provinciale du Hainaut 

 organisatie : Comité Provincial du Hainaut 

 vertrekplaats : Salle du Moulin de la Butte,  
                        Rue de la Butte 33, Hennuyères 

 afstanden : 4 – 6 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 aankomst/afstempeling : tot 17u00 

 te bereiken : station Hennuyères op 800 meter van de startplaats 
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ZONDAG 01 SEPTEMBER : SCHELLE (ANTWERPEN) 

 

 36ste Wandeling door de Rupelstreek 

 Antwerpse Wandeldag 

 organisatie : W.S.V. Schelle 

 vertrekplaats : Gemeentelijke Basisschool, 
                        Provinciale Steenweg, Schelle 

 afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 – 28 – 35 – 50 km. 

 vertrek : van 06u00/07u00 tot 15u00 
               start 50 km. van 06u00 tot 08u00 
               start 35 km. van 07u00 tot 11u00 
               start 28 km. van 07u00 tot 12u00 
               start 21 km. van 07u00 tot 13u00 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 
 

ZONDAG 08 SEPTEMBER : SCHERPENHEUVEL (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Peiperneutentocht 

 organisatie : W.S.V. Wit-Blauw Scherpenheuvel 

 vertrekplaats : Cultuurcentrum Den Egger, 
                        August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel 

 afstanden : 5 – 8 – 13 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 
 

ZONDAG 15 SEPTEMBER : DEINZE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 32ste Canteclaermarsen – De Gordel der Leiestreek 

 organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

 vertrekplaats : V.T.I., Leon Declercqstraat 1, Deinze 

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

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
              start 32 km. tot 12u00 
              start 24 km. tot 13u00 
              start 18 km. tot 14u00 

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

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 22 SEPTEMBER : EEKLO (OOST-VLAANDEREN) 

 

 17de Ledegancktocht 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : O.L.V. Ten Doorn, Dullaert 4, Eeklo 

 afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Eeklo op 500 meter van de startplaats. 
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Een lekkere snack of een frisse pint, 

Wesley Bosmans heet U welkom in 
 

Taverne “De Roos” 
 

Den Beer 1 

9840 Zevergem (De Pinte) 

0499/60.10.50 
 

Maandag en dinsdag gesloten. 



 

 


