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Woordje van de voorzitter 
 

 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Het is dinsdag 27 augustus als ik aan mijn zoveelste voorwoord begin voor alweer een 

clubblad. Ik heb speciaal gewacht om aan dit clubblad te beginnen tot na de laatste zondag van 
augustus. Op die zondag heb ik één van de prachtigste tochten van dit jaar gewandeld, werkelijk 
fenomenaal wat ik in Hennuyères onder de voeten heb gekregen. Verder in dit clubblad meer 
daarover. 

 
Maar laat me in mijn voorwoord het alweer eens hebben over onze vereniging. In mijn 

voorwoord van het vorig clubblad gaf ik een pijnlijk relaas over de toestand waarin we verzeild zijn 
geraakt. Laat me echter beginnen met het positieve. Dat ik er eind dit jaar zou mee stoppen was 
geen verrassing meer. Als je 33 jaar bestuurslid bij een aantal verenigingen bent geweest en sinds 
1987 voorzitter, secretaris… van de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering dan heb je U 
sporen in de wandelsport zeker dubbel en dik verdiend. Met de vereniging heb ik echter iets 
opgebouwd dat in alle uithoeken van België en Nederland geapprecieerd wordt. En iedereen binnen 
onze club beseft maar al te goed wat onze club betekend in de wandelsport. De weg die we hebben 
afgelegd is nooit over rozen geweest maar hetgeen we tot nu toe hebben meegemaakt is werkelijk 
fenomenaal. Geen enkele club in België werkt zo’n programma af zoals wij dat doen. Met onze 
stertochten naar Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg oogsten we zelfs in onze 
buurlanden veel sympathie. Van Torhout tot Hauset, van Lommel tot Landelies, van ’s-
Hertogenbosch tot Gronsveld, overal is ons klein clubje gekend en worden we als vrienden 
ontvangen. Onze club bestaat uit een kern ontdekkingsreizigers die ten volle genieten van de 
tochten die ik voorstel in ons clubprogramma. En daar zit ik dan finaal mee in. Als ik stop ontneem ik 
mijn leden een bron van informatie over tochten waar ze anders nooit weet zouden van hebben, 
waar ze anders nooit naartoe zouden gaan. Laat me hierbij nog even terugblikken op ons voorbije 
clubweekend naar Hauset en Aubel. Dat dit één van onze schitterendste weekends is geweest daar 
zal iedereen wel mee akkoord zijn. Als je op zaterdag 22 juni met 18 leden (onze vereniging telt 33 
leden) kunt afreizen naar het Duitstalig landsgedeelte kun je niet anders dan als voorzitter gelukkig 
zijn. Iedereen heeft zich op beide dagen overtroffen, want de parkoersen in Hauset en Aubel waren 
niet van de poes. In Hauset konden we genieten van één van de prachtigste parkoersen die ik reeds 
in het Oostkanton heb gewandeld. In Aubel was het al even prachtig. Weet je trouwens, beste leden, 
dat we in Aubel, op de wandelhoogdag in Wallonië, de derde grootste V.W.F.-club waren na onze 
vrienden van “Wandel Sportclub Langdorp” en “Wandelklub Halewijn Zoutleeuw”, dit is werkelijk om 
fier over te zijn!  

 
En als je dan de zaterdagavond tussen de twee tochten in even de tijd hebt om op uw 

hotelkamer even na te denken over de toekomst van de club ging er zo iets door me heen dat 
zegde… “Guy, je kunt uw leden toch niet in de steek laten!”. En dan nadert het uur voor het aperitief 
en omdat we voor te wandelen onze twee benen moeten gebruiken drinken we er twee! Na het 
uitgebreid aperitief werden we door de chef-kok culinair verwend. De bijpassende wijnen door de 
wijnmeester van onze club gekozen brachten onze smaakpupillen in hogere sferen. Na dit 
schitterend culinair avondfeest was het moment aangebroken waarop iedereen zat te wachten, een 
woordje van de voorzitter. Het werd een emotioneel moment waarop ik achteraf de tranen de vrije 
loop liet gaan. Het waren tranen van blijdschap maar ook van woede en onmacht. Tranen van 
blijdschap omdat ik alweer besefte hoe dankbaar iedereen me is voor hetgeen ik voor de club doe. 
Zonder mij en de club zal iedereen wel verder gaan wandelen, maar iedereen beseft dat dit niet 
meer hetzelfde zal zijn. En omdat er nu al schitterende tochten vastliggen voor 2014 en 2015 wil ik 
dat met iedereen delen. Hoeveel jaren er nog bijkomen weet ik niet, het enige dat ik wel weet dat we 
nog veel schitterende wandelingen zullen meemaken. En omdat we allemaal een jaartje ouder 
worden moeten we er in de eerstvolgende jaren het maximum uithalen. Daarom zal ik mij eveneens 
voor volgend jaar ten volle inzetten om een schitterend stertochten clubprogramma uit te werken 
waarin zeker één clubweekend zal voorkomen. 
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En dan zijn er die tranen van woede en onmacht. Dit heeft alles te maken met het feit dat we 

in de steek gelaten worden door het Gemeentebestuur van Destelbergen/Heusden.. Zoals iedereen 
weet kunnen we in 2014 en mogelijks ook in 2015 niet inrichten op onze vertrouwde stek in de 
Gemeentelijke Gemengde Sportbasisschool in de Zandakkerlaan te Heusden. De refter en de 
turnzaal worden met de grond gelijk gemaakt voor een geheel nieuwe vleugel voor de school. Dus 
moesten we op zoek gaan naar een andere accommodatie. Op 14 april 2013 werd een eerste 
schrijven gericht naar het Gemeentebestuur, op 21 mei 2013 volgde een herinnering, vandaag 27 
augustus 2013 hebben we nog altijd geen antwoord ontvangen! Doordat we dus geen 
accommodatie hebben voor volgend jaar kunnen we ook niet inrichten wat voor gevolg zou hebben 
gehad dat we uitgesloten zouden worden bij onze federatie. Een schrijven naar onze federatie en 
het pijnlijk relaas in het voorgaand clubblad is daar op een positieve manier ontvangen. Het daarop 
volgend telefoontje van de nieuwe voorzitter van onze federatie heeft mij een enorm gevoel 
gegeven, een gevoel van wederzijdse waardering. Het verdict van de Raad van Bestuur om ons niet 
te ontslaan was een pak van mijn hart. Na onze organisatie in oktober zal ik opnieuw een schrijven 
richten aan het Gemeentebestuur, nu echter rechtstreeks naar de Schepen van Sport. Ik zal echter 
druk op de ketel zetten, onze startaccommodatie voor 2015 moet dan zo snel mogelijk vastgelegd 
worden. Wordt dit voor 2015 eveneens een probleem, dan zoeken we andere oorden op. Want één 
zaak staat vast, een dure accommodatie van enkele honderden euro kunnen wij ons niet 
veroorloven. 

 
Maar eerst gaan we nu alles doen om van onze “24ste Internationale Verbroederingstocht” op 

zondag 20 oktober eerstkomend opnieuw een wandelfeest van te maken. 
 
Zo, beste leden, als jullie dit clubblad in de brievenbus krijgen naderen we stilaan opnieuw het 

winteruur. Van de voorbije zomer mogen we zeker niet klagen. Maar vergeet niet, wandelen heeft in 
elk seizoen zijn charmes. Het geluid van het kabbelend beekje, van de kwakende kikker in het 
moeras, van de woelende mieren onder het dakgebinte, het geloei van de koeien, het geblaf van 
een hond of het gegrom van de boer die zijn middagdutje doet, geniet van deze natuurlijke klanken. 
Snuif de geur op van het frisse groen van de natuurgebieden waar je doortrekt, de geur van het 
heidekruid in bloei, geniet van de kleurschakeringen in de natuur. En midden in het afgedaan hooi 
bemerk je dan een verliefd koppeltje op zoek naar de natuur, Breughel heeft het allemaal 
geschilderd. Het leven kan prachtig zijn! 

 
 
          Jullie voorzitter,  
 
          GUY.  
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Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2013. 

 
Ergens tussen Braine-le-Comte en Tubize ligt Hennuyères, een dorpje met ongeveer 3.200 
inwoners. Ik heb er noch winkel noch café gezien, maar elk uur stopt er wel een trein richting 
Brussel en één naar Braine-le-Comte. De “Provinciale Wandeldag Henegouwen” te Hennuyères 
stond al meer dan een jaar met rood aangestipt in mijn agenda. Dat op dezelfde dag een 
familiebijeenkomst gepland was kon mij van mening niet doen veranderen. Meer zelfs, aangezien ik 
alleen was had ik mijn zinnen gezet om daar de 30 km. te wandelen. Na mijn zware infectie aan de 
voet was dat geen gemakkelijke opdracht. Dus zette ik de weken voordien een tandje bij. In 
Landelies wandelde ik met Greta de 25 km.; in Ruiselede wandelde ik alleen de 35 km.. Het was 
reeds van 09 mei 2009 dat ik nog eens dertig kilometer of meer had gewandeld. Toen wandelde ik 
de laatste georganiseerde 50 km. van onze vrienden van de politie van Brussel. De test in Ruiselede 
was geslaagd, in 05u40 was ik binnen voor de 35 km. Dat het parkoer in Hennuyères niet van de 
poes zou zijn kon ik verwachten, maar vol vertrouwen vertrok ik voor de 30 km. Na 05 uur en 13 
minuten bereikte ik opnieuw de startplaats. Na meer dan 36 jaar wandelen en al veel meegemaakt 
te hebben kan ik dus nog altijd een stapke zetten en daar ben ik trots op. Het is nu uitkijken naar 
mijn eerste marathon om ook daar een schitterende tijd neer te zetten. 
 
Maar laat me nog even terugblikken op die “Provinciale Wandeldag Henegouwen” in Hennuyères. 
Aan het klein stationnetje werden een tiental wandelaars opgewacht door de provinciale voorzitter, 
mijn goede vriend Francis. Te voet ging het naar de startzaal, gedeeltelijk over een onverhard pad 
dat we later ook zouden bewandelen. In de niet al te grote startzaal was het een heerlijke 
vriendschappelijke drukte. Iedereen kende daar iedereen en de vele Vlamingen die je daar zag, zie 
je op vele tochten in Wallonië. Na een hapje en een drankje vertrok ik dus voor de 30 km. 
 
Ik had mijn schoenveters nog maar pas wat meer dichtgesnoerd of we sloegen al het eerste 
onverhard wandelpad in. De eerste kilometers wandelden we volledig rond Hennuyères over een 
aaneenschakeling van verharde en onverharde bewegwijzerde wandelpaden. Werkelijk schitterend 
hoe ze daar ook voor de kleinste afstanden een wondermooi parkoer hadden uitgetekend. De eerste 
controle was aan de rand van het uitgestrekt bos “Le bois de la Houssière”. We gingen nu steil het 
bos in en tot aan de controle in Ronquières kregen we een parkoer te bewandelen dat moeilijk te 
beschrijven is. Je zal het niet geloven maar plotseling midden het bosrijk gebied kwamen we aan 
een stukje heide omzoomd door hoge varens, werkelijk schitterend. De controle in Ronquières was 
ingericht in het vroegere stationsgebouw. Hoe lang zou het al niet geleden zijn dat daar nog een 
trein reed. De ijzeren weg was er niet meer te bespeuren, maar het stationsgebouw was wel 
opgeknapt tot een gezellig gebouwtje waar feestjes en bijeenkomsten kunnen plaats vinden. 
 
Er stond me nu een lus te wachten van 9 km. Na enkele honderden meters kwamen we aan het 
“Hellend vlak van Ronquières”, werkelijk een architecturaal monument om even bij stil te staan. Het 
eerste gedeelte bracht ons via rustige verharde wegen midden de uitgestrekte velden rond het 
hellend vlak. Het tweede gedeelte liep langs een van die typische kanalen waarvan je er in 
Henegouwen meerdere hebt. We wandelden beide oevers af en genoten van de rust en de pracht 
van de natuur. We wandelden eveneens voorbij twee tot woonhuis opgeknapte seinhuisjes waar in 
lang vervlogen tijden een sluiswachter zijn werk deed, een schitterende foto voor op een postkaart. 
Op het laatste gedeelte werd ons een stukje binnenvaartgeschiedenis getoond. Tientallen 
woonboten gaven ons een terugkijk op hoe het leven vroeger op die kanalen moet zijn geweest. Wat 
moet het zalig zijn daar in te wonen midden prachtige natuur op enkele stappen van het centrum 
van Ronquières waar je gezellig kan vertoeven op één van de terrasjes. We keerden terug langs de 
andere kant van het hellend vlak zodanig dat we gans de site hadden gezien. 
 
Na een korte rustpauze om een cola te drinken begon ik aan de laatste 9 km. Het werden 
onvergetelijke kilometers met gevaarlijke beklimmingen en nog gevaarlijker afdalingen over met 
stenen bezaaide paden in “Le bois de la Houssière”. De zandpaden tussen het heidekruid en de 
varens brachten me in topsnelheid en zo stond ik plotseling terug op de eerste controle, wat een 
parkoer! Snel een gratis bekertje water naar binnen gieten en weer weg, want de tijd tikte verder. Bij  
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aankomst was iedereen vol lof over de parkoersen en de bewegwijzering. Samen met Nicole (de 
echtgenote van de voorzitter van de provincie Henegouwen) en enkele wandelvrienden hieven we 
het glas op alweer een fenomenale “Provinciale Wandeldag Henegouwen”.  
 
Om kwart voor vijf werd ik naar het station gevoerd. Op het perron stonden we met twee wandelaars 
te wachten op de trein. Toen de trein het kleine stationnetje van Hennuyères verliet, zwaaide ik met 
de tranen in de ogen het stationnetje uit. De kans dat er ooit nog een wandeltocht in Hennuyères 
wordt ingericht is zeer klein, maar deze tocht zal in mijn geheugen gegrift blijven. Bedankt Francis 
en het bestuur van de provincie Henegouwen en alle meewerkende clubs, tot een volgende 
gelegenheid. 
 

********** 
 
Als ik nu even terugkijk wat de voorbije drie maanden ons gebracht hebben op wandelvlak kan ik 
niet anders zeggen dat we met de club alweer een schitterend programma hebben afgewerkt. Van 
de zes stertochten die we in deze periode hebben gewandeld hebben er vijf een tien op tien 
quotering gekregen. Van de twaalf stertochten die we dit jaar reeds gewandeld hebben, hebben er 
elf een tien op tien gekregen. Ik weet dus nog altijd goed waar we moeten gaan wandelen. Op alle 
elf die tochten was het genieten van zoveel natuur en cultuur. Het zal dit jaar alweer geen 
gemakkelijke klus worden tien supertochten een speciale vermelding te geven aangezien ik buiten 
ons stertochten programma ook reeds een aantal andere fenomenale tochten heb meegedaan en 
zeggen dat we dit jaar nog vier maanden te gaan hebben. 
 
Tot nu toe heeft dus één stertocht geen tien op tien gekregen, meer zelfs, die club heb ik prompt op 
mijn zwarte lijst gezet. Ik had me toch alweer laten vangen aan enerzijds de naam en faam van de 
club en anderzijds aan de tekst in Marching. Ik mag dat niet meer doen. Het is dan ook 
wraakroepend dat een kleine club die een schitterend parkoer en organisatie aanbiedt geen 
vijfhonderd wandelaars haalt terwijl die club met naam en faam meer dan tweeduizend wandelaars 
haalt en bijna niets aan de wandelaars te bieden had. Of toch, in plaats van een prachtige wandeling 
zoals in Marching beschreven kregen we er een catering om U tegen te zeggen. Uit de reacties van 
de wandelaars hoor je dan dat ze tevreden zijn. Het parkoer is bijzaak meneer, we komen hier voor 
de wisselbekerpunten voor de club en het is hier nog gezellig ook. Ik krijg van zo’n reactie direct 
hartkloppingen! Van die organisatie vond ik zelfs geen woorden om in mijn wandelboekje te 
schrijven en daarvoor moet het al erg, heel erg zijn! Ik zal voortaan tweemaal nadenken vooraleer ik 
nog naar een topclub ga wandelen, vier keer nadenken vooraleer ik nog een topclub in ons 
clubprogramma plaats. Uiteraard zijn er op alle regels uitzonderingen en die uitzonderingen vind je 
hierna. De negen clubs of organisatoren waarvan ik de voorbije drie maanden met grote voldoening 
naar huis ben teruggekeerd.  
 

 Stan Meeuwsentocht 
Plaats : ’s-Hertogenbosch 
Provincie : Noord-Brabant/Nederland 
Federatie : K.N.B.L.O.-NL. 
Club : W.S.V. ’s-Hertogenbossche Vierdaagse 

 
 Internationale Wanderung Rund um Hauset 

Plaats : Hauset 
Provincie : Oostkanton 
Federatie : V.G.D.S. 
Club : Wandelvereniging “Micky-Mäuse Hauset” 

 
 Marche Nationale F.F.B.M.P. 

Plaats : Aubel 
Provincie : Luik  
Federatie : F.F.B.M.P. 
Organisatie : Comité Provincial de Liège 
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 11ème Marathon du Condroz Namurois 
Plaats : Andenne 
Provincie : Namen 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : La Caracole Andennaise 

 
 23ste Canisvliettochten 

Plaats : Zelzate 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : De Kwartels Groot-Assenede 

 
 25ste Dender- en Scheldetocht 

Plaats : Lebbeke 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : WJC Denderklokjes Lebbeke 

 
 32ste Internationale Teutentocht 

Plaats : Lommel 
Provincie : Limburg 
Federatie : V.V.R.S. 
Club : W.S.V. Milieu 2000 Lommel 

 
 19ème Marche d’Eté 

Plaats : Landelies 
Provincie : Henegouwen 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : Les Sympas de Landelies 

 
 37ème Marche Provinciale du Hainaut 

Plaats : Hennuyères 
Provincie : Henegouwen 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Organisatie : Comité Provincial du Hainaut 

 
 
 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 
In de lijst met belangrijke data is er niets nieuws onder de zon. Het is uitkijken tot de kalenders 2014 
op de markt zijn. Vergeet echter nu al niet de twee stertochten die reeds vastliggen voor ons 
programma 2014-2015 met rood aan te stippen in jullie nieuwe agenda. Op zondag 23 februari 2014 
trekken we naar Sint-Lenaarts (Provincie Antwerpen) voor de “Nationale V.W.F. Wandeldag” en op 
zondag 13 juli 2014 naar Aarschot (Provincie Vlaams-Brabant) voor de “8ste  Vlaams-Brabantse 
Wandeldag” binnen het V.W.F.. 
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Wat ons clubweekend in 2014 betreft had ik reeds voor de zomer twee weekends in gedachten. Het 
waren twee lange weekends (4 dagen), namelijk van donderdag 01 mei t/m zondag 04 mei of van 
donderdag 14 augustus t/m zondag 17 augustus. Het lange weekend in mei mag intussen al 
geschrapt worden. We zouden naar Haaksbergen gaan bij onze vrienden van “Wandelkring DIO”. 
Tot overmaat van ramp zijn reeds alle hotels in een brede straal rond Haaksbergen van in juni bijna 
allemaal volzet. We zouden al tot honderd kilometer van Haaksbergen moeten gaan en dat is dus 
uitgesloten. Voor augustus ligt dit anders. Ik wil de internationale wandelkalender afwachten om te 
weten waar de wandeltocht waaraan we op vrijdag 15 augustus zouden deelnemen wordt ingericht. 
Ik vermeld hier nu niet waar we zouden naartoe trekken zodat niemand teleurgesteld zou zijn als 
deze verplaatsing niet doorgaat. Omdat een aantal leden op het einde van dit jaar hun verlof voor 
volgend jaar moeten aanvragen heb ik ook al twee data in mijn hoofd waarop we op gewoon 
weekend zouden kunnen gaan in België. Uiteraard kan daar nog een datum bijkomen naargelang de 
informatie die ik binnen krijg voor volgend jaar. Zoals al eerder is gebeurd is het de bedoeling om 
tegen de gezinswandeling van 11 november beslist te hebben waar we naartoe trekken. Na overleg 
met Serge zal dan aan iedereen die dit jaar is mee geweest de datum worden medegedeeld. Zowel 
voor onze eventuele buitenlandse trip in augustus of voor een gewoon weekend zal opnieuw in half-
pension geboekt worden. Mochten we echter opnieuw problemen hebben om voor één overnachting 
te boeken, dan zullen we daar eens moeten over nadenken! In alle geval, ons schitterend weekend 
van dit jaar krijgt zeker een waardig vervolg! 
 
Ter afronding nog even dit. De oudste clubs van het land bestaan reeds dertig, veertig jaar en meer. 
Velen zullen in de eerstvolgende jaren een jubileumtocht inrichten. Indien er zo’n jubileumtocht 
wordt ingericht waarvan ik voor 90% zeker ben dat we daar een schitterend parkoer en organisatie 
zullen krijgen, zal ik deze tochten zoveel mogelijk trachten op te nemen in ons clubprogramma. Ik ga 
hier nu niet verkondigen dat alle jubileumtochten schitterende tochten zullen zijn, maar als ze 
allemaal zullen zijn zoals de “25ste Dender- en Scheldetocht” te Lebbeke, dan staan er ons nog zeer 
mooie tochten en organisaties te wachten. Alvast veel wandelplezier de komende drie maanden. 
 

 vrijdag 27 september 2013 
najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht 

 
 zaterdag 19 oktober 2013 

klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 
 

 vrijdag 25 oktober 2013 
herfstwandeling voor de scholen van Heusden 

 
 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 donderdag 19 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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ZATERDAG 28 SEPTEMBER : MELLE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 14de Deliriumtocht – 12de 50 km. door het Land van Rhode 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : College Paters Jozefieten, Brusselsesteenweg 459, Melle 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 25 – 35 – 50 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 (start 50 km. tot 09u00) 

 te bereiken : station Melle op 800 meter van de startplaats 
                    bussen De Lijn 28 – 94 – 96 halte aan de startplaats 
 
 

ZATERDAG 05 OKTOBER : TERVUREN (VLAAMS-BRABANT) 

 

 37ste Internationale Herfsttocht 

 organisatie : W.S.V. Tervuren Bos 

 vertrekplaats : Koninklijk Atheneum Tervuren, 
                      H. Boulengerlaan 7, Tervuren 

 afstanden : 4 – 8 – 15 – 20 – 25 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 (start 20 – 25 km. tot 13u00) 

 parkoer : wandeling door het Zoniënwoud  
en het Park van Tervuren 

 Golden Cuptocht V.V.R.S. 
 

 

ZONDAG 13 OKTOBER : ITEGEM (ANTWERPEN) 

 

 37ste V.W.O. Nationale Wandeldag – Itegem, dorp aan de Nete 

 organisatie : Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie 
i.s.m. De Dappere Bottinekes (VWO 077) en Paspartoe (VWO 070) 

 vertrekplaats : Parochiezaal Sint-Guibertus, Schoolstraat 28,   
                      Itegem                

 afstanden : 8 – 12 – 19 – 26 km.  
 vertrek : van 08u30 tot 15u00 

             start 26 km. tot 11u30 
             start 19 km. tot 12u30 

 parkoer : in een streek waar we bijna nooit gaan wandelen wordt ons 
nu de kans geboden op ontdekking te gaan; het Provinciaal Domein 
De Averegten (8 – 12 km.) en de Merodebossen (19 – 26 km.) 
springen daarbij in het oog 

 meer informatie zie : www.vwofederatie.be 
 
 

ZONDAG 20 OKTOBER : HEUSDEN (OOST-VLAANDEREN) 

 24ste 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. 
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ZONDAG 27 OKTOBER : PERUWELZ (HENEGOUWEN) 

 

 30ème Marche du Val de Verne – Jubileumtocht 

 organisatie : Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz 

 vertrekplaats : Ecoles Communales de la Roë, 
                        Rue des Ecoles 77, Péruwelz 

 afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 – 42 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 aankomst/afstempeling : tot 17u00 

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

ZONDAG 03 NOVEMBER : MILL (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 

 40ste Winterserie 

 organisatie : W.S.V. Amicitia Mill 

 vertrekplaats : Clubhuis Op Goede Voet, Sportweg 15, Mill 

 afstanden en starttijden :               25 km : van 08u00 tot 10u00 
                                                      20  km : van 08u00 tot 12u00 
                                         5 – 10 – 15 km : van 08u00 tot 13u30 

 sluiting startbureau : 17u00 
 

 

ZONDAG 10 NOVEMBER : BALEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 26ste Pannenkoekentocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Parochiecentrum, Poststraat 48, Balegem 

 afstanden : 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 afstempeling : tot 17u00 

 te bereiken : station Balegem-dorp op 500 meter van de startplaats 
 

 

ZONDAG 17 NOVEMBER : SCHELDERODE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 2de Groenendaltocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Parochiaal Centrum Schelderode, 
                        Gaversesteenweg 518, Schelderode 

 afstanden : 5 – 6 – 12 – 18 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

 

ZONDAG 24 NOVEMBER : GRIMMINGE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 2de Sinterklaastocht 

 organisatie : Padstappers Geraardsbergen 

 vertrekplaats : Parochiezaal, Grimmingeplein, Grimminge 

 afstanden : 7 – 10 – 16 – 22 – 32 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
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ZATERDAG 30 NOVEMBER : GENK-WINTERSLAG (LIMBURG) 

 

 20ste Mijnmonumentenwandeling 

 organisatie : W.S.V. Winterslag 

 vertrekplaats : C-Mine Winterslag, Evence Coppéelaan 91, 
                        Genk-Winterslag 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 22 km.  

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 (start 22 km. tot 13u00) 

 aandacht! Deze wandeling kwam in 1994 tot stand als 
eerbetoon aan de mijnwerkers en hun gezinnen, maar 
ook opdat de jeugd en latere generaties zouden weten 
waarom de mijnbouw bestond. 

 Golden Cuptocht V.V.R.S. 
 
 

ZONDAG 08 DECEMBER : BELSELE – SINT-NIKLAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 29ste 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 

 laatste afstempeling : om 17u00 

 te bereiken : station Belsele op 800 meter van de startplaats 
 

 

ZONDAG 15 DECEMBER : ZINGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 32ste Sint-Bavotocht 

 organisatie : Scheldestappers Zingem 

 vertrekplaats : Feestzaal De Korenbloem, Kerkplein, Zingem 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Zingem op 500 meter van de startplaats 
 

 

ZONDAG 22 DECEMBER : WICHELEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 16de Schooierstocht 

 organisatie : Wandelclub “De Schooiers” Wichelen 

 vertrekplaats : Gemeenteschool (Gibo), Margote 114, Wichelen 

 afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 21 – 25 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
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Kookrubriek 
 

Spiesje van zeeduivel met breydelspek en rozemarijn 

 

 
 

 

 

Lamsspiesjes 
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Zalmrolletjes 
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Mousse van chocolade met platte kaas 
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Informatief: Wapenstilstandsdag. 
 

 

 
 

 



 

 


