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“Te Gekke Wandeling” 
 

Zaterdag 03 oktober 2020 

Gent 
Verrassende wandeling in en rond de “Bloemekenswijk”. 

 
Voorinschrijving verplicht – beperkt aantal wandelaars toegelaten! 
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‘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 
Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be 

 

 

Penningmeester/Verslaggever 
 

Mauws Greta 
Sint – Baafskouterstraat 94                         
9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 09/228.03.47 
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Sint – Baafskouterstraat 90                         
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Het is woensdagmiddag 20 mei, ondanks het zomers weertje moet ik in mijn kot blijven. Maar ook dit word je 
gewoon! Intussen is het van donderdag 26 december 2019 dat ik nog aan een officiële wandeltocht heb 
deelgenomen. Alleen voor twee geleide korte wandelingen in februari en begin maart van vzw Hartezorg (de 
vereniging van hartpatiënten van het AZ Sint-Lucas) en voor enkele verkenningen van de parkoersen voor de 
“Te Gekke Wandeling” op zaterdag 03 oktober te Gent heb ik nog eens mijn wandelschoenen uit de kast 
gehaald. Hoe meer ik me in de huidige situatie verdiep en nu al rekening houdende met de gedragscodes die 
op ons afkomen, begin ik er stilaan rekening mee te houden dat dit voor mijn echtgenote en mezelf wel eens 
het einde zou kunnen betekenen van deelname aan georganiseerde wandeltochten. Er zijn mogelijkheden 
genoeg om vrij en vrank te gaan wandelen. Ik zal me trouwens de eerstvolgende weken eens verdiepen in de 
mogelijkheden die er zijn om te gaan wandelen via het knooppuntennetwerk en via de groene haltes. Met een 
goede voorbereiding van zowel bereikbaarheid met het openbaar vervoer als van de ligging van de 
horecazaken op deze routes moet dat zeker lukken. Geen social distancing, nergens barricades van 
nadarafsluitingen en security, nergens geduw en getrek, nergens gezaag en geklaag! Onbekommerd gaan 
wandelen, genietend van de natuur en cultuur en van de kleine dingen des levens, dat zal pas een verrijking 
zijn in ons ontspanningsleven. 
 
Of ik dan het georganiseerd wandelen de rug zal toekeren, neen, maar mijn deelname aan dit soort tochten 
zal ik hoe dan ook beperken. Clubs waarmee ik in mijn 43-jarige sportieve loopbaan schitterende 
vriendschapsbanden heb mee opgebouwd blijven op mijn verlanglijstje staan. Ook mijn rijk gevuld palmares 
van deelnames aan regionale en nationale wandeldagen zou ik nog verder willen uitbreiden. En dan kijk ik 
vooral nu al uit naar donderdag 01 september 2022. Dan gaat mijn echtgenote met pensioen en kunnen we 
hopelijk eindelijk samen genieten van al hetgeen wat we tot dan niet konden doen. Als ons lichaam dan nog 
mee wil staat er op wandelvlak nog heel wat op ons verlanglijstje. Vooreerst zouden we nog eens willen 
deelnemen aan een Europiade, Olympiade of zelfs aan een Asianpiade en Americaspiade. Dichter bij huis – 
in Nederland – staan een aantal vierdaagse en avondvierdaagsen op ons verlanglijstje. Is 2020 in alle 
opzichten een verloren jaar, we hebben nog veel zaken om naar uit te kijken. 
 
Intussen is het zaterdag 13 juni als ik nog even het einde van dit voorwoord herwerk. De reden moet niet ver 
gezocht worden. De lijvige nota – met betrekking tot de maatregelen en verplichtingen die van kracht zouden 
worden bij de heropstart van de georganiseerde wandeltochten – die door onze federatie de wereld werd 
ingestuurd, bezorgt mij al enkele slapeloze nachten. Op woensdagmiddag 10 juni hadden we nog overleg in 
verband met de “Te Gekke Wandeling” op zaterdag 03 oktober te Gent. Tot en met dit overleg was ik zeer 
enthousiast over de manier waarop we met alle partners deze organisatie aan het uittekenen waren. De lijvige 
nota van de federatie heeft mijn enthousiasme flink getemperd. Ik denk dat er maar weinig clubs onder die 
voorwaarden en verplichtingen nog dit jaar zullen inrichten. Het federatiebestuur heeft een enorme 
verantwoordelijkheid en daar moeten we ten allen tijde begrip voor opbrengen, maar een wandeltocht 
organiseren moet toch nog altijd een ontspannende bedoening zijn. Met al die maatregelen en verplichtingen 
is daar niets nog ontspannend aan! En wie gaat voor het kostenplaatje opdraaien? Begrijp je nu het begin van 
mijn voorwoord? Sta me toe één punt aan te halen die in alle nota’s van gelijk welke instantie vermeld wordt, 
namelijk de “risicogroep 65+”. Hoeveel medewerkers over alle clubs heen zijn jonger dan 65 jaar? 
 
Ik zou dit woordje willen besluiten met een smeekbede naar alle leden. Beste leden, op zondag 21 juli 2019 
gaf ik mijn jawoord aan onze toenmalige voorzitter van de federatie, de heer Jef Joosten, in verband met onze 
medewerking aan een “Te Gekke Wandeling” te Gent. Sindsdien hebben we met een werkgroep al dikwijls 
samen gezeten. Ik zit in fantastisch gezelschap met Eline, Marlien, Kristine, Nathalie, Johan en Koen. Allemaal 
mensen met het hart op de juiste plaats. Niemand die enkele maanden geleden gedacht had dat we in zo’n  
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Woordje van de voorzitter. 
 
crisis zouden terechtkomen. Intussen is het nog altijd bang afwachten, de situatie kan zomaar weer in het 
negatieve omslaan. Waarschijnlijk gaat de organisatie op zaterdag 03 oktober door weliswaar onder strenge 
voorzorgsmaatregelen en met beperkte deelname. Beste leden, ik vraag jullie, uw voorzitter in dit project te 
steunen en uw medewerking aan deze organisatie te verlenen. Op zaterdagavond 25 juli is er een gezellig 
samenzijn (o.v.) gepland in ons clublokaal om meer uitleg te geven over deze organisatie. Ik reken op jullie 
allen! 
 
Ik zou willen afsluiten met nog één vraag : “Zal het leven ooit nog hetzelfde worden al voor de coronacrisis?”. 
Ik denk van niet! 
 
Jullie allen een mooie zomer toewensend, verblijf ik inmiddels met bestuurlijke groeten. 
 
 
              GUY DE JAEGER,  
              Voorzitter. 
 

 

“Te Gekke Wandeling” 
 

Start “Campagne met als thema ‘Verslaving’”. 

 
(Onder voorbehoud naar aanleiding van het “COVID 19 – coronavirus” en onder de strenge maatregelen van de Nationale 

Veiligheidsraad en Wandelsport Vlaanderen.) 

 
zaterdag 03 oktober 2020 

 

vertrekplaats: Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent 

 

afstanden: 6 – 10 km. (met rustpost) 

 

vertrek: van 10u00 tot 15u00 

 

startaccommodatie toegankelijk vanaf 09u30! 

 

aandacht: voorinschrijving verplicht!  

(beperkt aantal wandelaars toegelaten!) 

 
te bereiken:  

maak gebruik van het openbaar vervoer,  

tramlijn 1 brengt U van het station Gent-Sint-Pieters 

tot aan de ingang van het museum  

 

 

alle informatie ten gepaste tijde via: 

 

www.tegekkewandelingen.be 

www.museumdrguislain.be 

www.wandelsportvlaanderen.be 

www.belgnedwandelverbroedering.be 

en in het volgende Walking Magazine  
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Clubprogramma 2020 – 2021. 
Onder voorbehoud naar aanleiding van het “COVID 19 – coronavirus”. 

 
Opdat iedereen zijn agenda zou kunnen bijwerken en aanvullen vindt U hierna heel wat data die reeds 
vastliggen tot eind 2021. Daarin zijn reeds alle data opgenomen waarop een clubactiviteit plaats vindt en alle 
data waarop we reeds onze medewerking verlenen aan bepaalde activiteiten. Ook data van belangrijke 
wandeltochten die reeds vastliggen in ons programma en waarvoor we ten gepaste tijde de nodige informatie 
zullen verspreiden en desnoods de nodige afspraken zullen maken zijn reeds opgenomen in dit overzicht. 
 

 zaterdag 25 juli 2020 : gezellig samenzijn + korte vergadering over de stand van zaken met betrekking 
                                    tot de organisatie van de “Te Gekke Wandeling” op zaterdag 03 oktober 2020 

 
 zaterdag 12 september 2020 : ledenvergadering met als belangrijkste punt het draaiboek betreffende   

                                     de “Te Gekke Wandeling” op zaterdag 03 oktober 2020 en de takenverdeling 
                                     daarvoor 
 

 vrijdag 02 oktober 2020 : klaarzetten accommodatie “Te Gekke Wandeling” 
 

 zaterdag 03 oktober 2020 : organisatie “Te Gekke Wandeling” 
 

 vrijdag 23 oktober 2020 : herfstwandeling scholen Destelbergen-Heusden 
 

 woensdag 11 november 2020 : gezinswandeling “Destelbergen-Heusden Wandelt” 
 

 zaterdag 14 november 2020 : stiptocht naar Chevetogne (Provincie Namen) voor deelname aan de  
                                              “17ème Marche d’automne dans le Domaine Provincial de Chevetogne” 

 
 zondag 20 december 2020 : eindejaaruitstap (!) 

 
 zondag 31 januari 2021 : stiptocht naar Hemiksem (Provincie Antwerpen) voor deelname aan de 

                                         regionale wandeldag “Antwerpen Wandelt” 
 

 zaterdag 12 juni 2021 : we verlenen onze medewerking aan de G-Sportdag te Destelbergen 
 

 zondag 20 juni 2021 : uitstap naar Spa (Provincie Luik) voor deelname aan de  
                                    “Marche Nationale F.F.B.M.P.” 

 
 zondag 22 augustus 2021 : stiptocht naar Lummen (Provincie Limburg) voor deelname aan de 

                                             regionale wandeldag “Limburg Wandelt” 
 

 vrijdag 22 oktober 2021 : herfstwandeling scholen Destelbergen-Heusden 
 

 donderdag 11 november 2021 : gezinswandeling “Destelbergen-Heusden Wandelt” 
 

Zo, beste leden, we zijn nog maar midden het jaar 2020 en U weet al heel wat data voor 2021. Ik heb de 
afgelopen maanden al heel veel opzoekingswerk verricht om jullie enerzijds via een aantal nieuwsbrieven      
up-to-date te houden wat betreft de wandelsport, anderzijds kunnen jullie nu reeds een aantal belangrijke data 
vastleggen in jullie agenda 2021. In de eerste plaats vraag ik jullie medewerking als helper op enkele 
activiteiten. Zonder hulp is niets mogelijk, ook niet in coronatijden. Vele handen maken het werk zeker lichter 
en aangenamer en aangezien de meesten onder ons 55+ zijn is dit een belangrijk gegeven in het verder in 
stand houden van de vereniging. 
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Clubprogramma 2020 – 2021. 
Onder voorbehoud naar aanleiding van het “COVID 19 – coronavirus”. 

 
Als er iets is dat deze coronacrisis ons geleerd heeft is het wel, dat het leven zo voorbij kan zijn. In het 
hierboven vermeld overzicht staan reeds een aantal bijzondere wandeltochten naar wondermooie streken in 
België. Nu we het nog kunnen moeten we er misschien eens meer een weekend op uittrekken. Voor sommige 
chauffeurs is het trouwens niet meer zo evident om op één dag naar de andere kant van ons land te rijden, te 
wandelen en terug te keren. Je mag zelfs geen terrasje aan doen! Met een weekend kunnen we ook eens de 
toerist uithangen. In de voorbije jaren hebben we al geheel België afgereisd om te wandelen, maar buiten de 
natuur maken we bijna nooit kennis met de toeristische troeven van de streek. Nu we misschien toch nog een 
jaar vastzitten in eigen land moeten we het geweer maar eens van schouder veranderen en in combinatie met 
een georganiseerde wandeling o.a. de mooiste dorpen en steden in Wallonië gaan ontdekken. Voorstellen 
met betrekking tot verre verplaatsingen mogen steeds overgemaakt worden via mail naar het secretariaat of 
aangehaald worden op de komende twee ledenbijeenkomsten. Met dank bij voorbaat! 
 
                              Jullie Voorzitter, 
                  GUY 
 
 
 

Voorkeurtochten. 
 
Aangezien alle wandeltochten binnen Wandelsport Vlaanderen (WSVL), de Franstalige (FFBMP) en de 
Duitstalige (WSVO) federatie reeds geannuleerd zijn tot eind juli en er nu reeds veel tochten in de maanden 
augustus en september geannuleerd zijn vind ik het niet opportuun een voorkeurkalender in dit clubblad te 
vermelden. Ik volg de zaken op de voet en mocht de wandelsport vanaf 01 augustus heropstarten zal ik kijken 
of er bij de wandeltochten die doorgaan tochten zijn die ik kan aanbevelen. Die tocht of tochten zal ik jullie dan 
via mail overmaken. Let echter op de modaliteiten die U verplicht zult moeten volgen voor wat betreft de 
inschrijving voor wandeltochten vanaf augustus. Voor alle informatie verwijs ik jullie graag naar de websites 
van de respectievelijke federaties. 
 
 

Geannuleerde wandeltochten  
up-to-date tot 30 juni!  

 
In plaats van jullie een voorkeurkalender over te maken kan ik jullie wel een lange lijst met wandeltochten 
overmaken die reeds in de maanden augustus en september geannuleerd zijn. Een goede raad, wenst U 
ergens te gaan wandelen, neem voor alle zekerheid ruim vooraf eens telefonisch contact op met de 
organiserende vereniging. Indien vanaf augustus op alle georganiseerde wandeltochten een beperkt aantal 
deelnemers zullen toegelaten worden en waarschijnlijk uitsluitend met voorinschrijvingen zal gewerkt worden 
wacht U best niet te lang om dit te doen. De zaterdag- en/of zondagmorgen maar beslissen om ergens te gaan 
wandelen zal dit jaar waarschijnlijk niet meer kunnen. Gaan wandelen zal nooit meer hetzelfde worden als 
voor de coronacrisis, ook niet in 2021! 

                                       
 zaterdag 01 augustus : Zomertocht – Adriaanstocht te Moerbeke (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Padstappers Geraardsbergen 
 

 zaterdag 01 augustus : 24ste Vlastocht te Grammene (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                      organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 
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Geannuleerde wandeltochten  
up-to-date tot 30 juni!  

 
 zaterdag 01 augustus : 6de Bethoosterse Broekentocht te Esen (Provincie West-Vlaanderen) 

                                      organisatie : De Tervaete Stappers Keiem 
 

 zaterdag 01 augustus : 6de Krinkeltocht te Oostrozebeke (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : W.S.V. De Brigandtrotters 

 
 zaterdag 01 augustus : Vosbergtocht te Rumst (Provincie Antwerpen) 

                                      organisatie : Vosbergstappers 
 

 zaterdag 01 augustus : Maupertuustocht te Wellen (Provincie Limburg) 
                                      organisatie : Wellense Bokkerijders 

 
 zaterdag 01 augustus : Marche d’été te Doische (Provincie Namen) 

                                      organisatie : Les Randonneurs de la Haute-Meuse 
 

 zaterdag 01 augustus : 44ème Marche des Clochers te Ecaussinnes (Provincie Henegouwen) 
                                      organisatie : Le Coq d’Or Ecaussinnois 

 
 zaterdag 01 augustus : 43ème Marche de nuit te Goé (Provincie Luik) 

                                      organisatie : Les Goé-Lands 
 

 zaterdag 01 augustus – zondag 02 augustus : Tweedaagse Heidetocht te Niel-bij-As (Prov. Limburg) 
                                                                          organisatie : W.S.V. De Heikabouters 

 
 zaterdag 01 augustus – zondag 02 augustus : Marche Internationale te Visé (Provincie Luik) 

                                                                          organisatie : Marcheurs de la Basse-Meuse Visé 
 

 zondag 02 augustus : 42ste Kastelentocht te Vinderhoute (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 
 

 zondag 02 augustus : 32ste Dender- en Scheldetocht te Lebbeke (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : WJC Denderklokjes Lebbeke 

 
 zondag 02 augustus : Zwintocht te Knokke-Heist (Provincie West-Vlaanderen) 

                                    organisatie : WNZB Knokke-Heist 
 

 zondag 02 augustus : Kasseileggerstocht te Eernegem (Provincie West-Vlaanderen) 
                                    organisatie : Wandelclub Eernegem 

 
 zondag 02 augustus : Jan Primustocht te Haacht (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                    organisatie : WK Werchter 
 

 zondag 02 augustus : 39ste Internationale Teutentocht te Lommel (Provincie Limburg) 
                                    organisatie : W.S.V. Milieu 2000 Lommel 

 
 zondag 02 augustus : 41ème Marche des Trois Frontières te Gouvy (Provincie Luxemburg) 

                                    organisatie : Les Djoyeux Gouvions 
 

 zondag 02 augustus : Marche de la Braderie te Bossière (Provincie Namen) 
                                    organisatie : Les Spartiates de Gembloux 
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Geannuleerde wandeltochten  
up-to-date tot 30 juni!  

 
 maandag 03 augustus : Oogsttocht te Beverst (Provincie Limburg) 

                                       organisatie : W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 
 

 maandag 03 augustus : 28ème Marche de la Braderie te Beauraing (Provincie Namen) 
                                       organisatie : Les Panards Winennois 

 
 dinsdag 04 augustus : Turfhauwetocht te Lichtervelde (Provincie West-Vlaanderen) 

                                     organisatie : De Margrietestappers 
 

 woensdag 05 augustus : Merodetocht te Herenthout (Provincie Antwerpen) 
                                        organisatie : W.S.V. Berchlaer 

 
 woensdag 05 augustus : Oogsttocht te Veldwezelt (Provincie Limburg) 

                                         organisatie : W.S.V. De Sparrentrippers 
 

 woensdag 05 augustus : 8ste Woensdagtocht te Wijchmaal (Provincie Limburg) 
                                        organisatie : Wandel Mee Brueghel 

 
 woensdag 05 augustus : L’Aoûtienne te Bonneville (Provincie Namen) 

                                        organisatie : Les Marcheurs de l’Amitié Landenne 
 

 zaterdag 08 augustus : Kalkense Meersentocht te Kalken (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                      organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 
 zaterdag 08 augustus : 24ste Velodroomtocht te Moorslede (Provincie West-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Velodroomvrienden Moorslede 
 

 zaterdag 08 augustus : Herseltse Heuvels te Herselt (Provincie Antwerpen) 
                                      organisatie : Herentalse Wandelvereniging 

 
 zaterdag 08 augustus : Zomertocht te Wimmertingen (Provincie Limburg) 

                                      organisatie : Terug op stap post 
 

 zaterdag 08 augustus : Marche d’Eté te Gerpinnes (Provincie Henegouwen) 
                                      organisatie : Les Bottines de Gerpinnes 

 
 zaterdag 08 augustus – zondag 09 augustus : 46ème Marche de la Godasse te Oupeye (Prov. Luik) 

                                                                          organisatie : La Godasse Oupeye 
 

 zondag 09 augustus : 27ste Driestocht te Waasmunster (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : Durmestappers 

 
 zondag 09 augustus : ’t Zomert in de Palingbeek te Zillebeke (Provincie West-Vlaanderen) 

                                    organisatie : Wandelclub ‘Nooit Moe Boezinge’ 
 

 zondag 09 augustus : 5de Stormvogeltocht te Oostende (Provincie West-Vlaanderen) 
                                    organisatie : W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende 

 
 zondag 09 augustus : Kabouterbergwandeling te Kasterlee (Provincie Antwerpen) 

                                    organisatie : De Pompoenstappers 
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Geannuleerde wandeltochten  
up-to-date tot 30 juni!  

 
 zondag 09 augustus : 13de Lennikse Feestentocht te Sint-Kwintens-Lennik (Prov. Vlaams-Brabant) 

                                    organisatie : Lennikse Windheren 
 

 zondag 09 augustus : Vakantietocht te Kortessem (Provincie Limburg) 
                                    organisatie : W.S.V. Iris Kortessem 

 
 zondag 09 augustus : Zomertocht te Hechtel (Provincie Limburg) 

                                    organisatie : W.S.V. De Bosdravers Eksel 
 

 zondag 09 augustus : 39ème Marche de la Rentrée te Presles (Provincie Henegouwen) 
                                    organisatie : Club Pédestre Ecureuil de Châtelet 

 
 dinsdag 11 augustus : Aviflorawandeltocht te Ingelmunster (Provincie West-Vlaanderen) 

                                    organisatie : Aviflorastappers Ingelmunster 
 

 woensdag 12 augustus : Vakantietocht te Betekom (Provincie Vlaams-Brabant) 
                                        organisatie : De Bollekens Rotselaar 

 
 donderdag 13 augustus : Donderdagtocht te Heusden-Zolder (Provincie Limburg) 

                                         organisatie : W.S.V. De Rakkers 
 

 zaterdag 15 augustus : 15de Halfoogsttocht te Wevelgem (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : De 7Mijl-Stappers Moorsele 

 
 zaterdag 15 augustus : Evert Larocktocht te Kapelle-op-den-Bos (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                      organisatie : ‘Ochtendgloren’ Kapelle-op-den-Bos 
 

 zaterdag 15 augustus : Heidetochten te Zonhoven (Provincie Limburg) 
                                      organisatie : KWSV OK50 Zonhoven 

 
 zaterdag 15 augustus : Eburonentocht te Tongeren (Provincie Limburg) 

                                      organisatie : Tongerse Wandelvrienden 
 

 zaterdag 15 augustus : Marche de la Moisson te Suarlée (Provincie Namen) 
                                      organisatie : Le Joyeux Marcheur de Flawinne 

 
 zaterdag 15 augustus – zondag 16 augustus : Marche des beautés locales te Housse (Prov. Luik) 

                                                                          organisatie : Les Trafteus – Housse 
 

 zondag 16 augustus : 22ste Barbierbeektocht te Kruibeke (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp 

 
 zondag 16 augustus : 51ste Wondelgem Wandelt te Wondelgem (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                    organisatie : Wondelgemse Wandelvogels 
 

 zondag 16 augustus : 25ste Kermistocht te Ruiselede (Provincie West-Vlaanderen) 
                                    organisatie : W.S.V. De Molenstappers Ruiselede 

 
 zondag 16 augustus : Hartje der Kempen-wandeling te Wechelderzande (Provincie Antwerpen) 

                                    organisatie : WC. Zandstappers 
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Geannuleerde wandeltochten  
up-to-date tot 30 juni!  

 

 zondag 16 augustus : Siddartha Zomertocht te Baal (Provincie Vlaams-Brabant) 
                                    organisatie : Siddartha 

 
 zondag 16 augustus : Chazaltocht te Leopoldsburg (Provincie Limburg) 

                                    organisatie : W.S.V. De Kampse Wandelaars 
 

 zondag 16 augustus : Marche de la Mi-Août te Sart-Eustache (Provincie Namen) 
                                    organisatie : Footing Club Fosses 

 
 vrijdag 21 augustus : 23ste Schooierstocht te Wichelen (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                  organisatie : Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen 
 

 zaterdag 22 augustus : 18de Grenstochten te Moerbeke-Waas (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                      organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene 

 
 zaterdag 22 augustus : 16de Mote-Molentocht te Wervik (Provincie West-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Wervikse Wandelsportvereniging 
 

 zaterdag 22 augustus : Walenmanwandeling te Veerle (Provincie Antwerpen) 
                                      organisatie : Sporton 

 
 zaterdag 22 augustus : Abdijtocht te Affligem (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                      organisatie : De Pajotten Hekelgem 
 

 zaterdag 22 augustus : Oogsttocht te Heusden-Zolder (Provincie Limburg) 
                                      organisatie : W.S.V. De Dragonders Hasselt 

 
 zaterdag 22 augustus : 27ème Marche des Campagnes te Mellet (Provincie Henegouwen) 

                                      organisatie : Les Marcheurs Ransartois 
 

 zaterdag 22 augustus : Marche de jour te Eben-Emael (Provincie Luik) 
                                      organisatie : Les Marcheurs du Geer 

 
 zaterdag 22 augustus : 47ème Marche Internationale des Hautes-Fagnes te Sourbrodt (Prov. Luik)  

zondag 23 augustus   : organisatie : Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes 
 

 zondag 23 augustus : Bladelintocht te Middelburg (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : Wandelclub Roal Benti 

 
 zondag 23 augustus : 9de Omertocht te Bissegem (Provincie West-Vlaanderen) 

                                    organisatie : Guldenbergstappers Wevelgem 
 

 zondag 23 augustus : Zimmertocht te Lier (Provincie Antwerpen) 
                                    organisatie : De Kleitrappers 

 
 zondag 23 augustus : 28ste Rondom Opwijk te Opwijk (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                    organisatie : W.S.V. Horizon Opwijk 
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 zondag 23 augustus : Limburg Wandelt – Kermistocht te Lummen (Provincie Limburg) 

                                    organisatie : De Lummense Dalmatiërs 
 

 dinsdag 25 augustus : Grensparkwandeling te Mol (Provincie Antwerpen) 
                                     organisatie : W.S.V. Mol 

 
 dinsdag 25 augustus : 2de Molentocht te Langdorp (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                    organisatie : WSC Langdorp 
 

 dinsdag 25 augustus : 11ème Marche des Aoûteux te Ellezelles (Provincie Henegouwen) 
                                     organisatie : Les Trouvères Club de Marche 
 

 woensdag 26 augustus : 22ème Marche des blés te Dalhem (Provincie Luik) 
                                        organisatie : Les Castors de Berneau 

 
 donderdag 27 augustus : Stropkestocht te Sint-Denijs-Westrem (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                         organisatie : Florastappers Gent 
 

 vrijdag 28 augustus : 3ème Marche des Poires te Pesche (Provincie Namen) 
                                   organisatie : Les Marcheurs de la Vallée de l’Eau Noire 

 
 zaterdag 29 augustus : 44ste Scheldemars te Baasrode (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                      organisatie : W.S.V. Baasrode 
 

 zaterdag 29 augustus : 22ste Spermalietochten te Loppem (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : Wandelclub ‘Vier op een Rij’ Groot-Zedelgem 
 

 zaterdag 29 augustus : 6de Mosselfeestenwandeling te Philippine (Provincie Zeeland – Nederland) 
                                      organisatie : De Trekvogels Boekhoute 

 
 zaterdag 29 augustus : 26ème Marche de la Rentrée te Marche-en-Famenne (Provincie Luxemburg) 

                                      organisatie : Les Marcheurs de la Famenne 
 

 zaterdag 29 augustus : 39ème Marche de la Biesme te Auvelais (Provincie Namen) 
                                      organisatie : Les Kangourous de Falisolle 

 
 zaterdag 29 augustus – zondag 30 augustus  : 47ème Marche d’Eté te Ans (Provincie Luik) 

                                                                            organisatie : La Savate Alleuroise 
 

 zondag 30 augustus : 50ste Voettochtenklassieker te Laarne (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                    organisatie : KWB Laarne 

 
 zondag 30 augustus : 45ste Mars Omloop ’t Hoeksken te Hamme (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                    organisatie : Wandelclub ’t Hoeksken 
 

 zondag 30 augustus : Howitzertocht te Desselgem (Provincie West-Vlaanderen) 
                                    organisatie : De 12 uren van Lauwe 

 
 zondag 30 augustus : 12de Oogsttocht te Merkem (Provincie West-Vlaanderen) 

                                    organisatie : De Buskanters Houthulst 
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up-to-date tot 30 juni!  

 
 zondag 30 augustus : 43ste Wandeling door de Rupelstreek te Schelle (Provincie Antwerpen) 

                                    organisatie : W.S.V. Schelle 
 

 zondag 30 augustus : 9de Zomertocht te Kampenhout (Provincie Vlaams-Brabant) 
                                    organisatie : De Witloofstappers en -trappers 

 
 zondag 30 augustus : 47ème Marche de jour te Masbourg (Provincie Luxemburg) 

                                    organisatie : Marcheurs de la Masblette – Masbourg 
 

 zondag 30 augustus : 39ème Marche des Ducs te Florennes (Provincie Namen)                                                        
                                    organisatie : Les Bergeots 

 
 dinsdag 01 september : Najaarstocht te Olmen (Provincie Antwerpen) 

                                       organisatie : W.S.V. Blijf Jong Genebos 
 

 donderdag 03 september : Vennetocht te Uitbergen (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                            organisatie : Boerenkrijgstappers 

 
 zaterdag 05 september : 41ste Vliegende Hollandertocht te Terneuzen (Prov. Zeeland – Nederland) 

                                        organisatie : W.S.V. Zelden Rust 
 

 zondag 06 september : Internationale Kwaktocht te Buggenhout (Provincie Oost-Vlaanderen) 
                                      organisatie : W.S.V. De Vossen 

 
 zondag 06 september : Tempelierstocht te Leffinge (Provincie West-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Spoetnikstappers 
 

 zondag 06 september : Oudlandpoldertocht te Zuienkerke (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : Sportraad Zuienkerke 

 
 zondag 06 september : 44ste Rondom Beerse te Vlimmeren (Provincie Antwerpen) 

                                      organisatie : W.S.V. Beekakkers Beerse 
 

 zaterdag 12 september : Kalendriestocht te Meldert (Provincie Limburg) 
                                        organisatie : VOS Schaffen 
 

 zaterdag 12 september : 1ère Marche Internationale des Trois Bornes te Gemmenich (Prov. Luik) 
                                         organisatie : Club Marcheurs ‘Playa-Trott’ 

 
 zaterdag 12 september : Marche des 6 Clochers te Soumoy (Provincie Namen) 

                                        organisatie : Les 1000 Pattes de Philippeville 
 

 zondag 13 september : 26ste Prutsketochten te Vichte (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : De Textieltrekkers Vichte 

 
 zondag 13 september : Omloop Parel van Brabant te Humbeek (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                      organisatie : RWK De Morgenstond Humbeek 
 

 zondag 13 september : 36ème Marche des Fourmis te Messancy (Provincie Luxemburg) 
                                      organisatie : La Fourmi 



 

 

________________________________________________________________ 

’T Verbroederingske                              juni 2020                                       Pagina: 13 
 

Geannuleerde wandeltochten  
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 donderdag 17 september : Rondom Poederlee te Poederlee (Provincie Antwerpen) 

                                            organisatie : Herentalse Wandelvereniging 
 

 donderdag 17 september : Gerhagenwandeling te Tessenderlo (Provincie Limburg) 
                                            organisatie : Sporton 

 
 zaterdag 19 september : Eindezomertocht te Wolvertem (Provincie Vlaams-Brabant) 

                                        organisatie : Wandelclub Cracks Wolvertem 
 

 zaterdag 19 september : Marche de la Biesmelle te Solre-Saint-Géry (Provincie Henegouwen) 
                                        organisatie : Trotteux Su’l Roc – Beaumont 

 
 zondag 20 september : 16de Speculoostocht te Lembeke (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Groep ’t Singel 
 

 zondag 20 september : Kortrijk in ’t groen te Kortrijk (Provincie West-Vlaanderen) 
                                      organisatie : W.S.V. Natuurtuin Gilbert Desloovere 

 
 zondag 20 september : 25ste Kroenkel… te Sint-Andries-Brugge (Provincie West-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Brugsche Globetrotters 
 

 zondag 20 september : Najaarstocht te Lier (Provincie Antwerpen) 
                                      organisatie : W.S.V. De Dauwstappers Edegem 

 
 zondag 20 september : Marche de l’Entité te Comblain-au-Pont (Provincie Luik) 

                                      organisatie : Les Marcheurs de l’Ourthe 
 

 zondag 20 september : 36ème Marche du Daru te Virton (Provincie Luxemburg) 
                                      organisatie : La Godasse Gaumaise 

 
 zaterdag 26 september : Wandelmarathon Nieuwpoort te Nieuwpoort (Provincie West-Vlaanderen) 

                                        organisatie : Wandelclub Nieuwpoort 
 

 zaterdag 26 september : 14de Eindezomertocht te Opitter (Provincie Limburg) 
                                         organisatie : W.S.V. 10 WING TAC 

 
 zondag 27 september : 35ste Helletochten te Stekene (Provincie Oost-Vlaanderen) 

                                      organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene 
 

 zondag 27 september : 12de Bamistocht te Heist-op-den-Berg (Provincie Antwerpen) 
                                      organisatie : W.S.V. IVAS Itegem 

 
 zondag 27 september : 27ste Parkentocht te Brasschaat (Provincie Antwerpen) 

                                      organisatie : W.K. Noordergouw - Brasschaat 
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Datumwijzigingen  
up-to-date tot 30 juni! - Onder voorbehoud naar aanleiding van het “COVID 19 – coronavirus”. 

 
 5de Poppels Glorie te Poppel (Provincie Antwerpen) 

organisatie : De Ravelse Wandelaars 
datum in Walking : zaterdag 30 mei 
wordt ingericht op : zaterdag 12 september 

 
 Beach Walk te Lombardsijde (Provincie West-Vlaanderen) 

organisatie : Spoetnikstappers 
datum in Walking : zondag 19 juli 
wordt ingericht op : zondag 06 september 

 
 37ème Marche d’Automne te Thulin (Provincie Henegouwen) 

organisatie : Les Sans Soucis – Ghlin 
datum in Walking : zondag 13 september 
wordt ingericht op : zaterdag 10 oktober 
 

 

startplaatswijzigingen  
up-to-date tot 30 juni! - Onder voorbehoud naar aanleiding van het “COVID 19 – coronavirus”. 

 
 woensdag 26 augustus : Midweekse Zomertocht 

organisatie : Burchtstappers Herzele – Provincie Oost-Vlaanderen 
oude startplaats : GBS Herzele, Tuinwijkstraat 2, Herzele 
nieuwe startplaats : Zaal Sint-Lievenskring, Sint-Lievensplein 14, Sint-Lievens-Esse 

 
 vrijdag 04 september : 3de Commandant Rasquin-tochten 

organisatie : Wandelclub Kadee Bornem – Provincie Antwerpen 
oude startplaats : Fort van Bornem, Barelstraat 228, Bornem 
nieuwe startplaats : Clublokaal Kadee, Barelstraat 111, Bornem 

 
 zaterdag 05 september – zondag 06 september : Tweedaagse Braambierentocht 

organisatie : W.S.V. De Boskabouters – Provincie Limburg 
oude startplaats : Bivakplaats Kimpenhof, Laerstraat 3, Opglabbeek 
nieuwe startplaats : Zaal Loweta, Weg naar Opoeteren 172, Opglabbeek 

 
 donderdag 10 september : Septemberwandeling 

organisatie : WSC De Blauwvoet – Provincie Antwerpen 
oude startplaats : TC Den Tennis, Ilse Velden 31, Oevel 
nieuwe startplaats : Sportcentrum Voetbalterreinen Blauwvoet, Ilsestraat 106, Westerlo-Oevel 

 
 zaterdag 12 september : Septembertocht 

organisatie : Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt – Provincie Limburg 
oude startplaats : Het Pelterke, Jeugdlaan 4, Overpelt 
nieuwe startplaats : Dagcentrum Vliegden Oost, Boemerangstraat 20, Overpelt 

 
 zaterdag 19 september : 38ste Arsebrouc-tocht 

organisatie : Brugse Metten Wandelclub – Provincie West-Vlaanderen 
oude startplaats : Atheneum Jan Fevijn, Beaupréstraat, Assebroek 
nieuwe startplaats : Atheneum Jan Fevijn, Daverlostraat 132, Assebroek 
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