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Woordje van de voorzitter 
 
 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Als ik dit woordje op papier zet staan we aan de vooravond van de inhuldiging van de 
grootste “schaapsstal” in België, namelijk de “Gentse Stadshal” op het Emile Braunplein. 
Anderen spreken van een “hangaar” voor “1000 giraffen”! Wie nog nooit in Gent geweest is 
zal dat misschien prachtig vinden, maar de meeste Gentenaars vinden dit al de 
architecturale miskleun van de eeuw. Erger wordt het als je die lelijke “klokkentoren” ziet 
staan pal aan de sacristie van de zo prachtig gerestaureerde Sint-Niklaaskerk. Als de 
volledige restauratie af zal zijn heeft Gent er ongetwijfeld een architecturaal pareltje bij, 
maar dan is er een architect die daar een monster van een betonnen klokkentoren 
aanbouwt! En dan hebben we het nog niet over de oersaaie herinrichting van het 
centrumplein, de “Korenmarkt”. Een vooraanstaand Gents politicus noemde het onlangs 
“de stenen woestijn”! Maar dan wel een woestijn waar de tram doorrijdt! De tram weg, wat 
groen en een fontein en de Korenmarkt is het gezelligst plein van de stad. 
 
Onlangs was ik voor een citytrip in Antwerpen, wel beste leden en lezers, ik kende al veel 
plaatsen in de Sinjorenstad, maar wat ik nu ontdekt heb, hebben we in Gent niet! Wat me 
het meest is opgevallen zijn de vele verdoken pleintjes en steegjes waar het gezellig 
vertoeven was. Geen trams en bussen die door de winkelstraten zoeven, een voetgangers 
wandelgebied om U tegen te zeggen, een stad waar het echt genieten is van de 
architecturale pracht. 
 
Om nog eens terug te keren naar onze Arteveldestad, zolang het openbaar vervoer en 
koning auto vrij spel hebben in onze stad, zal het in Gent niet aangenaam vertoeven zijn. 
En als binnen enkele jaren het busnet zal vervangen worden door een tramnet en in bijna 
iedere straat of over ieder plein een tram zal rijden zal geen enkele toerist nog een mooie 
foto kunnen maken van onze historische gebouwen! Het enige goede nieuws is, dat alle 
politieke partijen het er over eens zijn het “Koning Albertpark” in al zijn glorie te herstellen. 
Gedaan met de honderden auto’s per uur die zo Gent binnenrijden en er niets te zoeken 
hebben! Ik hoop, nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, dat de Gentse 
politici die ons clubblad krijgen dit woordje eens aandachtig zullen lezen! Het is nog niet te 
laat om wat stemmen te ronselen! 
 
En zo naderen we weer stilaan het einde van het jaar. Eerst nog de verkiezingen en onze 
wisselbekertocht, om de week nadien weer over te schakelen op het winteruur. We mogen 
dan de fles sangria weer opbergen en de glühwein bovenhalen. Ik wens jullie alvast veel 
leesgenot met de teksten in dit clubblad. 
 
 
 
         GUY DE JAEGER, 
         Voorzitter. 
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Clubnieuws 
 

1. Wandelen anno 2012. 
 
Je hebt zo van die periodes dat je de wandelschoenen aan de haak zou hangen. Maar als 
voorzitter kun je dat niet doen, je hebt verplichtingen tegenover de club, tegenover de 
leden. Als U het hierna volgende leest zult U begrijpen dat het leven van een voorzitter niet 
alles is. Omdat ik tijdens mijn afscheidstournee zoveel mogelijk clubs wil aandoen waar ik 
nog niet geweest ben of waar ik vroeger nooit naar toe zou zijn gegaan, loop ik af en toe 
eens met mijn kop tegen de muur. 
 
Op één van de weinige zonnige zaterdagen in de vakantie besluiten Greta en ik te gaan 
wandelen naar een organisatie in Vlaams-Brabant. De tekst in Marching en de opmaak van 
hun folder spraken me aan. Nadat ik de inschrijvingskaarten was gaan kopen bekeek in de 
verschillende plannetjes van de parkoersen. Groot was mijn ontgoocheling toen ik merkte 
dat de wandeltocht volledig in lusvorm was. Dat ze dat op een midweektocht doen kan ik 
nog inkomen, maar op een grote organisatie op zaterdag, neen, dat kon niet door de 
beugel. Wie daar de 33 km. wilde wandelen moest daarvoor zes lussen combineren 
waarvan de grootste 7 km. was. Alle wandelaars stonden zich te vergapen aan de 
verschillende plannetjes, maar veel kon men er niet uit afleiden. Bijkomende informatie 
over toegankelijkheid, natuur, cultuur, ontbrak! Sommige lussen konden gewandeld worden 
vanuit de startzaal, anderen vanuit een controlepost op ongeveer 4 km. van de startzaal. 
Omdat we daar nu eenmaal zo ver stonden trachtte ik positief te blijven en vertrokken we 
dan maar naar die controlepost om van daaruit de lus van 7 km. te wandelen. Een andere 
lus lieten we voor wat het was en we wandelden terug naar de startzaal. Het tofste moment 
van de dag was het weerzien in de startzaal van onze vrienden van de politie van Brussel. 
Ook deze mensen konden hun ongenoegen niet onder stoelen of banken steken. 
Ondertussen hadden Greta en ik drie lussen gewandeld, goed voor 15 km.! Nog twee 
andere lussen vanuit de startzaal lieten we voor wat het was, ik was het beu! Iets na 14u00 
zaten we alweer op de bus naar het station Brussel-Zuid. 
 
Was deze organisatie op alle vlakken een grote zero, ook over hun catering waren vele 
wandelaars niet te spreken. Voor een plastiek bekertje plat water – uit grote plastieken 
flessen – betaalden we daar € 1,30! Wie een stukje taart wenste moest daar zelfs € 1,60 
voor neertellen! Dit was nog maar eens een organisatie uitsluitend voor het geld! De enige 
van die organisatie die zijn werk zal hebben gehad, zal de penningmeester zijn geweest als 
hij de zaterdagavond zijn kassa’s moest tellen. Tegen zulke clubs zouden de bonden 
moeten optreden! Maar goed, zolang de kassa van clubs en bonden rinkelen, ligt er 
blijkbaar niemand wakker van deze praktijken en de wandelaar, hij wandelt gewoon verder! 
 
Sommige bondsleden zeggen dat ik soms te streng ben, voor zulke organisatoren kun je 
niet streng genoeg zijn. Als ik dan soms zie hoe kleine verenigingen hun uiterste best doen 
om een gezellige organisatie op poten te zetten en een schitterend parkoer aan te bieden 
en dit voor een paar honderd wandelaars, dan begint mijn hart opnieuw sneller te slaan! 
Macht en geld zijn van langs om meer de sleutelwoorden in de Belgische sportwereld. 
Alleen beseffen de bonden niet dat je met geld geen medailles kunt kopen op de 
Olympische Spelen! 
 
Om de kater van deze organisatie weg te spoelen brachten Greta en ik ’s avonds nog een 
bezoek aan de Patersholfeesten. Op het gezellig Kaatsspelplein bij het aanhoren van een 
schitterend orkest met muziek uit de gouden jaren lieten we ons het wit wijntje en de 
Augustijn van ’t vat smaken en dit voor maar € 5,50! 
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Clubnieuws 
 
Nog één bedenking die ik me tijdens de laatste kilometers maakte wil ik hier nog 
meegeven. Begin volgend jaar schaf ik mij opnieuw een kalender van Adeps aan. Deze 
tochten konden me in het verleden steeds bekoren, prachtige parkoersen, gezellige 
accommodaties, vriendelijke mensen en bovenal gratis deelname. Dat de opbrengsten van 
de consumpties besteed worden aan allerlei goede doelen of aan plaatselijke initiatieven 
maakt het nog eenvoudiger om meer naar zulke organisaties te gaan! 
 
Zo, beste leden en lezers, ik ging nooit meer mijn gal uitspuwen, maar zulke praktijken 
zoals hierboven beschreven kunnen echt niet door de beugel. Normaal zou ik hier ook de 
naam van de organiserende club moeten vermelden, maar uit respect voor de 
nabestaanden doe ik dat niet! En zo wordt mijn zwarte lijst alsmaar groter! 
 
Uiteraard zijn er nog organisatoren die de wandelaars kunnen plezieren en 
parkoersmeesters die de wandelaars kunnen boeien. Dat de laatsten zeldzaam beginnen 
te worden moet ik jaar na jaar vaststellen. Vorig jaar nam ik in de periode juni – augustus 
aan elf wandeltochten deel, ze kregen allen een tien op tien. Dit jaar nam ik in dezelfde 
periode deel aan twaalf wandeltochten, waarvan er maar acht een tien op tien kregen! Eén 
zaak staat al vast, op het einde van het jaar zal ik geen uitgebreide studie moeten maken 
om de schitterendste tien tochten er uit te halen, daarvoor staken er een aantal torenhoog 
bovenuit. Ik wil alleszins de hierna volgende verenigingen en vooral de parkoersmeesters 
bedanken voor die schitterende wandeldagen. 
 

 30ste Halve Zolentocht 
Plaats : Waalwijk 
Provincie : Noord-Brabant/Nederland 
Federatie : K.N.B.L.O.-NL. 
Club : W.S.V. Waalwijk ‘82 

 

 20ste Leiewandeling 
Plaats : Drongen 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 

 22ste Hoppetocht 
Plaats : Opwijk 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. De Hopbelletjes Opwijk 

 

 Midweektocht 
Plaats : Sint-Goriks-Oudenhove 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. Egmont Zottegem 

 

 Journée F.F.B.M.P. de la Marche 
Plaats : Beloeil 
Provincie : Henegouwen 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Organisatie : Comité Provincial du Hainaut 
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Clubnieuws 
 
 

 Vakantietocht 
Plaats : Holsbeek 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : V.V.R.S. 
Club : W.S.V. Holsbeek 

 

 Zomertocht 
Plaats : Bottelare 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Florastappers Gent 

 

 Internationale Eburonentocht 
Plaats : Tongeren 
Provincie : Limburg 
Federatie : V.V.R.S. 
Club : Tongerse Wandelvrienden 

 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 
 

 
In de hierna volgende lijst is er maar één datum bijgekomen. Er is dus niet veel nieuws van 
het wandelfront. Is het de laatste jaren wringen en wroeten om een organisator te vinden 
voor een Nationale Wandeldag, ook voor een Provinciale Wandeldag staan de clubs niet 
meer te springen. Ik wacht dus vol spanning af tot de B.V.V.-kalender is uitgebracht om te 
zien waar er volgend jaar in Wallonië of in het Oostkanton een speciale wandeldag wordt 
ingericht. Ook naar de wandelkalenders van de K.N.B.L.O.-NL. en de N.W.B. kijk ik 
reikhalzend uit 
 
Ook al is het nog vroeg, toch zou ik hierbij reeds een warme oproep willen doen om de drie 
data van stertochten die reeds vastliggen voor 2013 met rood aan te stippen in jullie 
agenda. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we bij alle drie de organisaties een 
schitterende wandeldag zullen beleven. Zowel in Heverlee, Oudergem als in Schelle staat 
achter de organisatie een club met een jarenlange stevige traditie op het vlak van 
organisatie en schitterende parkoers. Het zal zeker de drie clubbesturen plezier doen 
mochten we daar met een mooi aantal leden aanwezig zijn. Ik dank jullie daarvoor reeds 
allen bij voorbaat. 
 
Wat de stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” in Heverlee betreft heb ik enige 
tijd terug reeds de schitterende geïllustreerde persmap ontvangen. Omdat de persmap zo 
uitgebreid is en ik dit in het clubblad van december niet allemaal kan publiceren vindt U 
verder in dit clubblad reeds de schitterende bijdrage over de bezienswaardigheden die U 
zult kunnen zien in en rond Heverlee en Leuven. Als de weergoden voor een zonnige dag 
zorgen wordt deze Nationale Wandeldag zeker een topper van formaat. Ik kijk er nu al naar 
uit. Gooi echter dit clubblad zo maar niet weg, het zal U nog van pas komen als U in het 
volgend clubblad de parkoersbeschrijving zult kunnen lezen! 
 
In alle geval wens ik jullie de volgende drie maanden veel wandelplezier. 
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Clubnieuws 
 
 

 donderdag 27 september 2012 
 
algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Jean-Pierre) 

 
 zaterdag 06 oktober 2012 

 
najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht (uitnodiging volgt)  

 
 zaterdag 20 oktober 2012 

 
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 
 vrijdag 26 oktober 2012 

 
herfstwandeling scholen 

 
 zondag 11 november 2012 

 
gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” 

 
 zaterdag 01 december 2012 (o.v.) 

 
clubetentje 

 
 zondag 24 februari 2013 

 
stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” 
organisatie : Wandelclub Sportvrienden Pakenhof Heverlee-Leuven 
te Heverlee (Provincie Vlaams-Brabant) 

 
 zondag 12 mei 2013 

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

 
 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 

 
 zondag 20 oktober 2013 

 
24ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen) 
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 

           officiële wisselbekertocht V.W.F. 
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Clubprogramma 
 

Inleiding. 
 
Vooraleer het clubprogramma voor de komende drie maanden op U los te laten wens ik – 
vooral voor onze nieuwe leden – eens uit te leggen waar ik rekening mee hou bij het 
opmaken van het clubprogramma. Voor de leden die al jaren lid zijn is dit zeker een 
geheugensteuntje; al is er voor volgend jaar opnieuw een verandering op komst. Een 
clubprogramma opstellen is zowat het moeilijkste wat er is. Toch is dit zeer belangrijk voor 
de uitstraling van de club. 
 
Laat het me eerst nog eens hebben over ons stertochten programma. Dit werd in 1994 
ingevoerd om te trachten enkele keren per jaar met een mooi aantal leden ergens 
aanwezig te zijn. We zijn begonnen met een stertochten programma met twaalf tochten, 
één stertocht per maand. Op één tocht na – Ecaussinnes – stonden alle andere tochten 
geprogrammeerd in Vlaanderen. In 1995 stond al de eerste stertocht naar Nederland op 
het programma, namelijk naar Kinderdijk. In 1998 werd ons stertochten jaarprogramma 
uitgebreid naar twintig tochten. Het was het startsein om ons wandelgebied uit te breiden 
over geheel België en Nederland en om jaarlijks te trachten naar alle federaties te gaan 
wandelen in zoveel mogelijk provincies. Intussen hebben we zowel in België als in 
Nederland al vele mooie plaatsen ontdekt waar we pareltjes van wandelingen hebben 
gewandeld. En ook naar Tsjechië, het Groothertogdom Luxemburg en naar Duitsland 
gingen we intussen met een stertocht. 
 
In vele gevallen gaan we met een stertocht naar een organisatie van een club die reeds 
vele malen goed vertegenwoordigd was op onze wisselbekertochten. Nationale 
Wandeldagen, Provinciale Wandeldagen en jubileumtochten van clubs en federaties 
genoten tot dit jaar van een voorkeursbehandeling. Terugkijkend op die vele stertochten 
kan ik niet anders dan tevreden zijn. In de loop der jaren hebben we fenomenale 
schitterende stertochten meegemaakt waarvan sommigen in mijn geheugen zullen gegrift 
blijven. 
 
Op het vlak van ons verder clubprogramma komen we stilaan in een cirkel terecht waar 
steeds dezelfde clubs opduiken. Er zijn toch clubs genoeg zult U zeggen. Uiteraard, maar 
ergens moet je een lijn trekken. Onze burenclubs kunnen we niet zomaar over het hoofd 
zien, ook al kan ik begrijpen dat er leden zijn die eens naar ergens anders willen gaan 
wandelen dan naar Gentbrugge, Merelbeke, Vinderhoute, Zelzate,… Tussen de soms 
verre verplaatsingen mogen we de ons omringende clubs niet uit het oog verliezen. Het is 
trouwens aan mij als voorzitter om rekening te houden met de leden die iedere week op 
stap zijn voor een kleine afstand. Die leden kun je niet iedere week een verre verplaatsing 
laten doen. En dan kijk ik welke dichtstbijzijnde organisatie de moeite waard zou zijn! 
Iedereen blijft uiteraard vrij te gaan wandelen waar hij of zij wilt. Toch wens ik hier eens 
openlijk te vragen zoveel als mogelijk naar wandelclubs te gaan en liefst naar actieve 
wandelclubs! Als je de wisselbekerklassementen van de drie Vlaamse federaties onder de 
loep neemt zult U merken dat er clubs zijn die niet of bijna niet actief zijn. Wie op jaarbasis 
nooit of bijna nooit ergens vertegenwoordigd is mag van mij van de bondslijsten geschrapt 
worden. Want ik vind het soms wraakroepend dat verenigingen van dit soort pluimage 
meer deelnemers krijgen dan actieve representatieve wandelclubs! 
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Clubprogramma 
 

 
De opmerkelijkste verandering in ons clubprogramma vanaf volgend jaar is echter het 
volgende. Reeds vanaf de eerste dag dat ik wandel vond ik het als wandelaar en later als 
clubvoorzitter zeer belangrijk om deel te nemen aan Nationale en Provinciale 
Wandeldagen. Wat deelname aan Nationale Wandeldagen betreft wordt niet geraakt, deze 
blijven prioritair in ons programma. Daar gezien worden is van onschatbare waarde voor de 
bekendheid van de vereniging. Voor de Provinciale Wandeldagen ligt het anders, deze 
krijgen geen voorkeursbehandeling meer. Wie mij door en door kent zal nu wel even de 
wenkbrauwen fronsen, maar deze beslissing kan ik rechtvaardigen. Dit jaar stonden drie 
Provinciale Wandeldagen op onze stertochten wandelkaart, ik ben van alle drie met 
gemengde gevoelens naar huis gegaan. Tien, twintig, dertig jaar geleden was een 
Provinciale Wandeldag, na de Nationale Wandeldag, de belangrijkste wandeldag binnen 
de federatie en provincie. Alle clubs van de provincie waren er aanwezig en vele clubs van 
andere provincies legden er bussen naartoe. We gingen om kontakten te leggen, voor de 
ambiance en vooral om de streek te leren kennen. De receptie achteraf was een grote 
verbroedering tussen alle aanwezige prominenten, bonden en clubs. Als ik dit nu vergelijk 
met de drie Provinciale Wandeldagen die ik dit jaar heb meegedaan, stel ik vast dat deze 
herleid zijn geworden tot gewone zondagse wandelingen. Eerlijk gezegd, met alle respect 
voor de organiserende clubs, de aanblik in de startzalen en de controleposten waren soms 
triestig. Geen volk, geen sfeer, niets dat te vergelijken was met de gouden jaren! En 
achteraf op de receptie was het al even triestig. Als je daar de genodigden en de 
bondsmandatarissen weg nam hadden ze daar maar een handvol clubverantwoordelijken. 
Het is een gegeven dat ik reeds jaren ondervind, 90% van de clubs hebben geen enkele 
interesse meer voor een receptie. Zeer triestig wordt het als de weinige afgevaardigden 
van clubs daar aan hun lot worden overgelaten. Vroeger was ik de eerste om gans de zaal 
rond te gaan om iedereen een hand te geven, maar nadat ik enkele keren met wat scheve 
blikken werd geconfronteerd doe ik dit niet meer. En aangezien de bondsmandatarissen 
zich rond een paar goed gedekte tafels met drank en hapjes verdringen en geen oog 
hebben voor de weinige afgevaardigden van clubs, vroeg ik me de laatste keer af wat ik 
daar stond te doen. Als een duivel in de nacht ben ik dan maar met mijn echtgenote 
stilletjes de zaal uitgegaan. Bij de lange terugreis naar huis stond mijn besluit vast, dit hoeft 
voor mij niet meer! Tegenover bepaalde clubs zullen we onze verplichtingen nakomen als 
ze een Provinciale Wandeldag inrichten, maar daar zal het bij blijven!  
 
Het hierboven aangehaalde staat in schril contrast met de schitterende soms fenomenale 
Provinciale Wandeldagen die we in Waals-Brabant en Wallonië reeds hebben 
meegemaakt. Spijtig van de soms verre verplaatsingen of van de data die niet passen 
binnen ons clubprogramma, maar vanaf volgend jaar zal ik trachten aan die Provinciale 
Wandeldagen echt de voorkeur te geven binnen ons stertochten programma. 
 
Zo, beste leden en lezers, dat ik in dit clubblad weer meer dan eens de vinger op de wonde 
leg is puur uit frustratie. De gouden jaren van de muziek waren ook de gouden jaren van 
de wandelsport. Die jaren komen niet meer terug. Spijtig dat wandelen stilaan herleid wordt 
tot een alledaagse bezigheid voor gepensioneerden die volgens sommigen toch alleen 
maar komen voor de taart en koffie. Vergeten sommige clubverantwoordelijken niet dat 
deze mensen ook recht hebben op een mooi parkoer en een  goede organisatie? Neem de 
vijftigplussers weg op de wandelingen en de wandelsport stuikt ineen zoals een 
kaartenhuisje. 
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Ik hoop als ik binnen drie jaar met pensioen ga dat ik nog in Vlaanderen zal kunnen 
wandelen, anders verhuis ik naar Nederland, want daar barst de wandelsport uit haar 
voegen met heel wat schitterende eendaagse en meerdaagse wandelevenementen! Maar 
ja, in Nederland bestaat er nog zoiets zoals recreatieve en competitieve sportdiscipline, in 
Vlaanderen is er juist nog discipline aan de tapkraan en het worstenkraam! 
 
Ik wens iedereen een fijne nachtrust! 
 
 
         GUY DE JAEGER, 
         Voorzitter.  
 
 
 

Clubprogramma 
tot midden december 2012. 

 

ZONDAG 07 OKTOBER : GENT (OOST-VLAANDEREN) 

 

 36ste V.W.O. Nationale Wandeldag 

 organisatie : Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie 
      i.s.m. Wandelclub Sterrestappers Gent en VTB Gent 

 vertrekplaats : Cafetaria “Le Beach House Blaarmeersen”, 
                      Zuiderlaan 5, Gent 

 afstanden :  
5 – 12 – 16 – 19 km. : Gent, waar de Leie op haar mooist is! 
Prachtige wandeling door de Blaarmeersen en langs de Leie! 
10 km. : Unieke stadswandeling langs Gentse binnenwateren! 
Ontdek Gent, de culturele hoofdstad van Vlaanderen! 

 vertrek : inschrijven kan van 09u00 tot 15u00 
laatste start wandeling 19 km. : 12u30 

 meer informatie zie : www.vwofederatie.be 
 

 

ZONDAG 14 OKTOBER : WAASMUNSTER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 40ste Oktober- en Kastanjetochten - Jubileumtocht 

 organisatie : Roosenberg Wandelklub Waasmunster 

 vertrekplaats : Feestzaal Hoogendonck, Nijverheidslaan 48,  
                      Waasmunster 

 afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : prachtige wandeling over vele veldwegen, door bossen 
en over de heide gelegen in het uitgestrekte Durmegebied 

 wisselbekertocht Aktivia 
 



_________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                            september 2012                                    Pagina: 10 
 

 

Clubprogramma 
tot midden december 2012. 

 

ZONDAG 21 OKTOBER : HEUSDEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 23ste Internationale Verbroederingstocht 

 organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 

 vertrekplaats : Gemeentelijke Gemengde Sportbasisschool, 

                      Zandakkerlaan 14, Heusden 

 afstanden : 4 – 8 – 12 – 16 – 21 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 

ZATERDAG 27 OKTOBER – ZONDAG 28 OKTOBER : JETTE (BRUSSEL/HOOFDSTAD) 

 

 30ème Marche de la Police de Jette – Jubileumtocht 

 organisatie : Section Marche Police de Jette 

 vertrekplaats : Ecole Poelbos, Avenue du Laerbeek, Jette 

 afstanden : 7 – 12 – 16 – 22 – 30 – 42 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZONDAG 04 NOVEMBER : DE KLINGE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Wandel Mee 

 organisatie : Wandelclub Gasthofstappers Sint-Gillis 

 vertrekplaats : Polyvalente Zaal De Klingenaar, 
                      Kieldrechtstraat 12, De Klinge 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
 

ZATERDAG 10 NOVEMBER : SCHELDEWINDEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 25ste Pannenkoekentocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Vrije Basisschool, Pelgrim 46, Scheldewindeke 

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

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 aankomst tot 17u00! 
 

ZONDAG 18 NOVEMBER : BEERNEM (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Lippensgoedtocht 

 organisatie : Wandelclub Beernem 

 vertrekplaats : Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, 
                      Reigerlostraat 12, Beernem 

 afstanden : 4 – 6 – 9 – 11 – 15 – 17 – 21 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 aankomst tot 17u30! 

 wisselbekertocht Aktivia 
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tot midden december 2012. 

 

ZATERDAG 24 NOVEMBER : PUTTE (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 

 15de Sint-Nicolaastocht 

 organisatie : W.S.V. De Wandelende Krabben 

 vertrekplaats : Voestalpine Polynorm Van Niftrik, Bosweg 2, Putte 

 afstanden en starttijden :  24 – 30 km. van 08u00 tot 10u00 
       18 km. van 08u00 tot 12u00 
  6 – 12 km. van 08u00 tot 14u00 

 sluiting startbureau : 17u00 

 parkoer : Wandeling door het grensgebied van Nederland en  
België; zeer bosrijk gebied met veel afwisseling. Startplaats 
op 1 km. van de grens. 

 website : www.dewandelendekrabben.nl 
 

ZATERDAG 01 DECEMBER – ZONDAG 02 DECEMBER : HEINDONK (ANTWERPEN) 

 

 31ste Broekventjestochten 

 organisatie : De Vaartlandstappers 

 vertrekplaats : Bloso Sportcentrum, Beenhouwerstraat 28, Heindonk 

 afstanden : 4 – 7 – 14 – 21 km.  

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : Dit mooie winterparkoers brengt je van het Blosodomein 
via de roeivijvers naar het Blaasvelds Broek en door het park Bel-Air 
langs de Rupeldijk naar het pittoreske Klein-Willebroek met jachthaven.  

 

ZONDAG 09 DECEMBER : BELSELE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 28ste Kersttocht 

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

 vertrekplaats : Stedelijke Gemengde Basisschool,  
                      Gavermolenstraat 83, Belsele (Sint-Niklaas) 

 afstanden : 7 – 11 – 17 – 23 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZATERDAG 15 DECEMBER : ZWIJNAARDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 7de Herdenkingstocht Stichter Maurice De Bruyne 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Zaal Oud Gemeentehuis, Heerweg-Noord 2, Zwijnaarde 

 afstanden : 6 – 12 – 18 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
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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 

 

 



 


