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Woordje van de voorzitter 
 

 

 

Beste leden en sympathisanten, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Het is dinsdagavond 31 augustus iets na 21u00 als ik tracht een voorwoord voor dit clubblad in het 

klad op papier te zetten. In het nieuws van 21u00 op de radio maakten ze zopas melding van opnieuw 

een koude nacht. In België lijkt precies alles stilaan bevroren. De regeringsonderhandelingen vlotten 

niet, de werken in het Gents stadscentrum vlotten niet, De Lijn Oost-Vlaanderen staakt reeds voor de 

tweede dag op rij, de cipiers in Tongeren leggen morgen het werk stil, en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Eerlijk gezegd, als ik naar Nederland ga wandelen ben ik soms beschaamd om te zeggen 

dat ik van België kom. En je moet niet denken dat ze in Nederland niet weten hoe het er hier aan toe 

gaat. Als over enkele dagen de “Rode Duivels” verliezen tegen Duitsland en Turkije is het hek 

helemaal van de dam. Is er trouwens nog iets positiefs te vertellen over ons land, ‘k zou het in 

godsnaam niet weten. 

 

Maar ook in de wandelsport zijn er zaken waar ik me al jaren aan erger. En als er nu ook binnen de 

hoogste regionen van de wandelsport bepaalde zaken het daglicht niet mogen zien; als er al zaken 

niet meer op papier mogen gezet worden omdat deze later eventueel zouden kunnen gebruikt of 

misbruikt worden, waar zijn we in België in godsnaam mee bezig. 

 

Op aanraden van mijn huisarts heb ik besloten om er stilletjes aan mee op te houden. Met de dag voel 

ik dat ik het niet meer aankan. Organisatorisch wordt de stress zo groot dat een tweede hartinfarct me 

wel eens fataal zou worden. En met de evolutie in de wandelsport kan ik zeker niet leven. Wandelen 

zal buiten mijn werk het grootste deel van mijn tijd blijven opslorpen. Wandelen is echter voor mij meer 

dan wekelijks twintig à dertig kilometers gaan stappen, het is het weerzien met zoveel vrienden, en dat 

maakt het voor mij ontspannend! 

 

Beste leden en sympathisanten, mevrouw, mijnheer, ik heb het eens uitgerekend, binnen enkele 

weken richten we voor de 21ste maal onze “Internationale Verbroederingstocht” in; dit betekent dat we 

in 2014 een jubileumtocht inrichten. Als ik gezond mag blijven zal deze jubileumtocht de allerlaatste 

grote organisatie zijn die ik zal uitwerken. Met een vijfentwintigste editie van onze verbroederingstocht 

wens ik in schoonheid afscheid te nemen. Dat daarmee ook de “Scholenwandeltocht” aan zijn laatste 

editie zal toe zijn met bewegwijzerde parkoersen is ook een feit. Eén ding is zeker, het allerlaatste 

groot wapenfeit dat ik wens te organiseren is een grote reünie als afscheid met vele bonds- en 

clubbestuurders uit België en Nederland. Velen zijn vrienden voor het leven geworden, hun naam 

wens ik in ons gulden boek geschreven zien staan. Ten gepaste tijde begin ik aan mijn 

wandelmemoires zodanig dat ik deze nog in ons clubblad kan publiceren. 

 

Sta me toe, beste leden, jullie reeds te bedanken voor de vele mooie jaren die we samen hebben 

meegemaakt. Samen hebben we iets moois opgebouwd; samen hebben we veel mooie dingen 

gedaan; vele zaken mochten zelfs ingekaderd worden. Onze clubnaam zal steeds levendig blijven, 

want er is maar één club in België die zo de verbroedering al over de provincie- en landsgrenzen heen 

in het vaandel draagt en dat steeds liet uitstralen in zijn programma. 

 

Dit woordje wens ik te besluiten met een bijzonder woord van dank te richten aan mijn echtgenote 

Greta en aan mijn zoon Alexander. De dagen en nachten dat ook zij op de bres stonden voor de club 

zijn niet te tellen. Zonder hun steun was ik er al veel langer mee gestopt. 
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Tenslotte een woord van dank aan de zoveel vrienden die ik in die 35 jaren heb leren kennen voor de 

vriendschap en voor de schitterende momenten die we samen hebben beleefd. 

 

         Bedankt iedereen, 

 

         GUY.  

 

 

 

Clubnieuws 
 

1. Wandelen anno 2010 

 

In mijn woordje van de voorzitter in het vorig clubblad schreef ik mijn grote teleurstelling neer 

betreffende de tochten die ik in het begin van het jaar wandelde. Ik heb dan maar mijn vooraf 

uitgewerkt programma voor de volgende maanden gescheurd en een ander uitgewerkt. Met succes, 

want sinds juni tot eind augustus hebben niet minder dan 9 tochten van de 11 een tien op tien 

gekregen. Als je dan weet dat de overige twee tochten een 9,5 op 10 hebben gekregen mag ik gerust 

stellen dat ik voor het opmaken van het clubprogramma een grote onderscheiding verdien. Trouwens, 

als ik ons stertochten programma als basis neem hebben tot eind augustus niet minder dan 9 van de 

11 stertochten een tien op tien gekregen. Kijk trouwens eens goed naar de plaatsen waar we weer zijn 

gaan wandelen. Geen plaats in België en Nederland was ons weer te ver. Maar als het achteraf 

bekeken de moeite loonde om zover met de wagen of met het openbaar vervoer te rijden omdat je 

opnieuw een schitterend soms fenomenaal parkoer heb gewandeld, dan is geen enkele afstand te ver. 

Van de 23 gewandelde tochten tot eind augustus hebben er uiteindelijk 14 een tien op tien gekregen. 

 

 

 Nationale V.W.F. Wandeldag 

Plaats : Schelle 

Provincie : Antwerpen 

Federatie : V.W.F. 

Club : W.S.V. Schelle 

 

 Floratochten 

Plaats : Gentbrugge 

Provincie : Oost-Vlaanderen 

Federatie : Aktivia  

Club : Florastappers Gent 

 

 Vlaams-Brabantse Wandeldag 

Plaats : Werchter 

Provincie : Vlaams-Brabant 

Federatie : V.W.F. 

Club : W.K. Werchter 
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 Vrije Vlaamse Wandeldag 

Plaats : Hamont 

Provincie : Limburg 

Federatie : V.V.R.S. 

Club : De Grevenbroekers Hamont-Achel 

 

 Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Antwerpen 

Plaats : Sint-Amands 

Provincie : Antwerpen 

Federatie : Aktivia 

Club : Wandelclub Kwik Bornem 

 

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

Plaats : Bertrix 

Provincie : Luxemburg 

Federatie : F.F.B.M.P. 

Organisatie : Comité Provincial du Luxembourg 

 

 Jubileumtocht 70 jaar Limburgse Wandelsport Bond 

Plaats : Slenaken 

Provincie : Limburg (Nederland) 

Federatie : N.W.B. 

Organisatie : Limburgse Wandelsport Bond 

 

 Marche des 2 Rivières 

Plaats : Pepinster 

Provincie : Luik 

Federatie : F.F.B.M.P. 

Club : Marche Club Les Pepins 

 

 Marathon du Condroz Namurois 

Plaats : Andenne 

Provincie : Namen 

Federatie : F.F.B.M.P. 

Club : La Caracole Andennaise 

 

 Canisvliettochten 

Plaats : Zelzate 

Provincie : Oost-Vlaanderen 

Federatie : Aktivia 

Club : De Kwartels Groot-Assenede 

 

 Bever-, bos- en kapelletjestocht 

Plaats : Beverst 

Provincie : Limburg 

Federatie : V.W.F. 

Club : TFW De Pettemboeren 
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 Omloop van de Druivenstreek 

Plaats : Overijse 

Provincie : Vlaams-Brabant 

Federatie : V.W.F. 

Club : IJsetrippers Overijse 

 

 Internationale 15-augustustochten 

Plaats : Beernem 

Provincie : West-Vlaanderen 

Federatie : Aktivia 

Club : W.S.V. De Moedige Wandelaars Beernem 

 

 Heidetocht 

Plaats : Ede 

Provincie : Gelderland (Nederland) 

Federatie : KNBLO-NL 

Club : W.S.V. Blauw-Wit Ede 

 

Enkele wijsheden 
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2. Belangrijke data om te noteren in uw agenda. 

 

Hierna vinden jullie heel wat belangrijke data die reeds vastliggen tot eind juni 2011. Nopens de 

laatste data, namelijk ons kort clubweekend naar de provincie Namen met deelname aan de “Marche 

Nationale F.F.B.M.P.” te Couvin, vindt U verder in dit clubblad reeds een eerste artikeltje. Het is een 

artikeltje in het Frans dat zopas verschenen is in het “Bulletin F.F.B.M.P.” nr. 3 – juli-augustus-

september 2010. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen daar zeker iets van zal opsteken. 

 

zaterdag 25 september 2010 

najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht  

 

zaterdag 16 oktober 2010 

klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 

zondag 17 oktober 2010 

21ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Provincie Oost-Vlaanderen) 

organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 

officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 

vrijdag 22 oktober 2010 

herfstwandeling scholen 

 

zaterdag 06 november 2010 

stertocht – treinreis naar Blegny (Provincie Luik) 

deelname jubileumtocht “Cercle des Marcheurs de Saive” 

 

donderdag 11 november 2010 

gezinswandeling t.g.v. “Vlaanderen Wandelt” te Destelbergen 

 

zaterdag 04 december 2010 

clubetentje in hartje Gent “Wildfestijn” (uitnodiging volgt) 

 

vrijdag 10 december 2010 

vergadering A.P.W.C. (Bert) 

 

zondag 27 februari 2011 

stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” 

te Scherpenheuvel (Provincie Vlaams-Brabant) 

 

zaterdag 09 april – zondag 10 april 2011 

stertocht naar de “Jubileumtocht 50 jaar Zeeuwse Wandelsport Bond 

te Kruiningen (Nederland) 

 

zaterdag 18 juni – zondag 19 juni 2011 

clubweekend met op zondag deelname aan de “Marche Nationale F.F.B.M.P.” 

te Couvin (Provincie Namen) 
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Clubprogramma 
tot eind december 2010. 

 

ZATERDAG 02 OKTOBER : MAASSLUIS (ZUID-HOLLAND/NEDERLAND) 

 

 25ste Furiademars – Jubileumtocht 

 organisatie : Wandelsportvereniging V.T.M. Maassluis 

 vertrekplaats : Wandelcentrum V.T.M., Dr. Albert Schweitzerdreef 475, 

                      Maassluis 

 afstanden : 7 – 15 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 12u00 

             (30 km. van 08u00 tot 10u00) 

 sluiting startbureau : om 17u00 

 

ZONDAG 10 OKTOBER : WAASMUNSTER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 38ste Oktober- en Kastanjetochten 

 organisatie : Roosenberg Wandelklub Waasmunster 

 vertrekplaats : Feestzaal Hoogendonck, Nijverheidslaan 48,  

                      Waasmunster 

 afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 17 OKTOBER : HEUSDEN (OOST-VLAANDEREN) 

 
 21ste 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. 
 

ZONDAG 24 OKTOBER : LOKEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 19de Rapentocht 

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

 vertrekplaats : Basisschool Buitengewoon Onderwijs, 

                      Karrestraat 88, Lokeren 

 afstanden : 7 – 11  - 17 – 23 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 laatste afstempeling : om 17u30 
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Clubprogramma 
tot eind december 2010. 

 

ZONDAG 31 OKTOBER : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 54ste Voettochten der Tuinbouwstreek 

 organisatie : W.S.V. Wetteren 

 vertrekplaats : Scheppers Instituut, Cooppallaan 128, Wetteren 

 afstanden : 6 – 12 – 21 – 28 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

 

ZATERDAG 06 NOVEMBER : BLEGNY (LUIK) 

 

 40ème Marche Internationale de l’Armistice – Jubileumtocht 

 organisatie : Cercle des Marcheurs de Saive 

 vertrekplaats : Ecole Communale de Blegny,  

                      Place Sainte-Gertrude 1a, Blegny 

 afstanden : 4 – 8 – 12 – 21 – 30 – 42 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 09u00 voor de 42 km. 

             van 07u00 tot 13u00 voor de 21 en 30 km. 

             van 07u00 tot 15u00 voor de 4 – 8 en 12 km. 

 aankomst : tot 17u00 

 OPGELET : treinreis (verdere gegevens volgen) 

 

 

ZONDAG 14 NOVEMBER : KEMMEL (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Kemmelbergtocht 

 organisatie : Heuvellandstappers 

 vertrekplaats : Ontmoetingscentrum De Gaper, 

                      Reningelststraat, Kemmel 

 afstanden : 7 – 14 – 20 – 24 – 30 – 36 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

 

ZONDAG 21 NOVEMBER : ZWIJNAARDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Herdenkingstocht Stichter Maurice De Bruyne 

 25ste Viggaalvriendentocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Zaal Melac, Dorpstraat, Zwijnaarde 

 afstanden : 6 – 12 – 18 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 



_________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                                                             Pagina: 9 

Clubprogramma 
tot eind december 2010. 

 

ZONDAG 28 NOVEMBER : URSEL (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Uilenspiegeltocht – Viggaaltocht 

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

 vertrekplaats : Gemeentezaal Katershoek, IJzeren Hand 1, Ursel 

 afstanden : 6 – 12 – 20 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 

 

ZONDAG 05 DECEMBER : SAINT-SAUVEUR (HENEGOUWEN) 

 

 Winterse wandelpret in het prachtige landschap van “Les Collines”. 

 organisatie : De Chatons Ronse 

 vertrekplaats : Rue Caroline Povoyeur 2, Saint-Sauveur 

 afstanden : 5 – 10 – 14 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 14u30 

 laatste afstempeling : om 16u00 

 parkoer : landelijke omgeving, prachtige panorama’s; langs 

      het prachtige kasteel van Anvaing en zijn slotgracht, waar 

            Generaal Desrousseaux in 1940 de capitulatie ondertekende; 

            Sinterklaasgeschenk voor alle deelnemende kinderen. 

 

 

ZATERDAG 11 DECEMBER : IEPER (WEST-VLAANDEREN) 

 

 Last Post- en Kerstverlichtingstocht – 30 jaar Nooit Moe Boezinge 

 organisatie : Gezinswandelclub “Nooit Moe Boezinge” 

 vertrekplaats : Zaal De Fenix, Leopold III-laan, Ieper 

 afstanden : 6 – 10 km. 

 vertrek : van 14u00 tot 20u00 

 parkoer : Ieper wordt elk jaar versierd met honderden lichtjes 

en kerstbomen; blikvangers zijn de ijspiste en de kerstmarkt; 

iedereen wandelt voorbij de Menenpoort waar om 20u00 de 

Last Post wordt geblazen. 

 te bereiken : start op 1,5 km. van station Ieper 

                   (lijn 69 Kortrijk – Poperinge) 

 

 

ZATERDAG 18 DECEMBER : STEKENE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 9de Kerststallentocht 

 organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene 

 vertrekplaats : Sporthal Stekene Centrum, Nieuwstraat, Stekene 

 afstanden : 6 – 10 – 15 km. 

 vertrek : van 16u00 tot 19u30 
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1. Verslag clubweekend naar de Provincie Luxemburg. (19 juni 2010 – 20 juni 2010) 

 

 

zaterdag 19 juni 

 

Met 13 personen (12 leden van onze vereniging en 1 bevriend lid van de Reigerstappers Vinderhoute) 

vertrokken we naar de Provincie Luxemburg voor ons clubweekend. Onze eerste halte van de dag 

was Redu, het boekendorp. Rond 10u00 werden we daar verwelkomd door nog twee van onze leden 

die reeds van de dag voordien ter plaatse waren. Door de dreigende onweerswolken lag het dorpje er 

nog kil en rustig bij. We besloten eerst iets te gaan drinken in één van de typische gelegenheden. Zo 

vroeg in de morgen met vijftien man ergens binnen vallen was dan ook geen probleem. In de 

brasserie – restaurant “Le Fournil” op de Place de l’Esro werden we dan ook vriendelijk en enthousiast 

ontvangen. Als voorzitter schudde ik de eerste stress van mij af door het drinken van een schitterende 

“Marc de Bourgogne”. Voor drie dapperen moest de eerste Orval er al aan geloven. Daar we van plan 

waren rond de middag ook iets in Redu te blijven eten, besloten we daar reeds een tafel te 

reserveren. 

 

Iedereen was nu vrij om Redu te bezoeken. Ik bracht zoals gewoonlijk eerst een bezoek aan het 

toeristisch bureau; nadien gingen we een aantal artisanale winkels en boekhandels binnen. Ik stond 

daar toch wat verbaasd te kijken van de massa boeken en strips en de interesse die daar voor was. 

Ook Greta wist nog iets voor een goedkoop prijsje op de kop te tikken. Ik ben er zeker van, als je het 

daar niet vindt zal je het nergens vinden! 

 

Rond 12u00 werden we opnieuw verwacht in “Le Fournil” voor een middagsnack. In een apart gezellig 

zaaltje waar de typische ardeense sfeer U zo tegemoet kwam werden we hartelijk welkom geheten 

door Didier de kelner. Het was zowel voor Greta en mijzelf als voor Didier een prettig weerzien. We 

hadden elkaar al eerder ontmoet tijdens ons verblijf in het vakantiecentrum “Les Fourches” in 

Herbeumont. Hij zocht een nieuwe uitdaging en dat had hij gevonden in “Le Fournil”. Want “Le Fournil” 

is niet zomaar een brasserie. Het bezit een aantal gezellige afzonderlijke zaaltjes met elk hun eigen 

interieur. De taverne waar we ’s morgens werden ontvangen bevat 32 plaatsen. Speciaal op de kaart 

is het uitgebreid gamma van 35 bieren waaronder de 6 trappisten bieren. Het paradepaardje is de 

“oud” Orval (meer dan zes maanden kelder). Een zaaltje met open haard waar we ’s middags aten 

bood plaats aan 26 personen. In het restaurant konden nog eens 36 personen plaats nemen. Op het 

terras konden zelfs 100 man genieten van de rust en stilte van dit pittoresk dorpje. En voor wie er vlug 

bij is, er zijn ook nog eens vier hotelkamers. We werden op een schitterende manier bediend. Van o.a. 

de “Tagliatelli Scampi/Saumon” al over de “Assiette de Fromages” tot de “Assiette Jambon 

d’Ardenne”, alle gerechten smaakten heerlijk. Erg tevreden over dit culinair tussendoortje vertrokken 

we dan naar Paliseul. We verbleven in “Auberge La Hutte Lurette” te Paliseul. Na het innemen van de 

kamers besloten we ondanks het miezerig weertje ons geplande bewegwijzerde wandeling toch te 

doen.  

 

We vertrokken aan de kerk van Paliseul voor een afstand van 10 of 14 kilometer. Op de splitsing nam 

ik de beslissing om iedereen te laten kiezen welke afstand hij of zij wilde doen. De meesten besloten 

de 10 kilometer te doen. Vier dapperen deden de 14 kilometer, namelijk Christiane, Greta, Dirk en 

Serge. Onder mijn leiding sloeg de rest direct het bos in om daar maar op het einde terug uit te 

komen. Het werd een schitterende wandeling die op het einde een echte avonturentocht werd. Door 

een recente storm versperden een groot aantal omgewaaide bomen het wandelpad. Dan maar onze 

weg zoeken door de woeste natuur; we moesten zelfs elkaar helpen om over een kleine verzakking te  
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stappen. Intussen had het miezerig weertje plaats gemaakt voor een heerlijk zonnetje. Aan het station 

van Paliseul aangekomen deed de bazin van café “Le Pali” prompt haar deur open. Dit was een 

uitnodiging om binnen te gaan, wat we ook deden. Met de nodige vriendelijkheid en glimlach werden 

we bediend. Al gauw merkte ik dat dit café iets te maken had met de Trappist van Orval. In een boekje 

dat we meekregen stond dit café in de lijst van drankgelegenheden die als “Ambassadeurs Orval 

2010” geselecteerd waren. Een vitrinekast met allerhande unieke Orvalattributen en glazen maakten 

ons dat duidelijk. Daar we op één been niet verder konden dronken we er nog één. Enthousiast 

namen we afscheid van de bazin en de andere stamgasten. Bij aankomst in het hotel hadden we nog 

wat tijd om even uit te blazen en ons te verfrissen. 

 

En dan kwam het “moment suprême”. In een overdekt en met glas omgeven tuinterras namen we 

plaats voor het aperitief. Wie voor het aperitief maison koos kreeg iets speciaals maar het was heel 

lekker. Op voorstel van de bazin – kok aten we à la carte. Het werd een culinair hoogstaand avondje 

dat ons nog lang zal bijblijven. Het driegangenmenu dat de meesten namen vergezeld van de 

schitterende “Pinot Gris” en “Pinot Noir” uit de Elzas was een streling voor onze smaakpapillen. Met 

een afzakkertje besloten we deze eerste dag van ons clubweekend. 

 

 

zondag 20 juni 

 

Na het ontbijt vertrokken we gezamenlijk naar Bertrix waar we deelnamen aan de “Marche Nationale 

F.F.B.M.P.”, de wandelhoogdag binnen de Franstalige federatie. Van bij het oprijden van de Markt 

werden we door parkeerwachters naar een parking geleid op de speelplaats van een school. Intussen 

was het op de Markt een drukte van jewelste door het af en aan rijden van autobussen. De start was 

in een ruim nieuw complex in het centrum van Bertrix. Na de schitterende grote complexen te 

Chaudfontaine (2005), Jemelle (2006), Ath (2008) en Malmédy (2009) was dit alweer een 

accommodatie waar we in Destelbergen/Heusden alleen maar van kunnen dromen maar nooit zullen 

bekomen! 

 

Toen ik de inschrijvingskaarten ging halen kreeg ik een glunderende voorzitster van het “Comité 

Provincial du Luxembourg” voor mij. We hadden haar en haar man leren kennen op de reis naar de 

Olympiade in Otepää (Estland). Het eerste half uur kon ik niet weg uit de zaal. Het weerzien met onze 

vele Franstalige vrienden deed me meermaals de zaal rondlopen. Toen ook de voorzitter van het 

F.F.B.M.P. naar me toe kwam was dit opnieuw een heerlijk moment. Nadat de bus met onze vrienden 

van de politie van Brussel en Jette waren toegekomen en Greta en ik ze een goedendag hadden 

gezegd vertrokken we samen met Dirk voor de 20 kilometer. Christiane en Serge waren toen ook al 

vertrokken voor de 20 kilometer. De andere leden deden een kleinere afstand. 

 

Over het parkoer kan ik zeer kort zijn. Het was een schitterend bosrijk parkoer dat me meer bood dan 

wat ik op voorhand gedacht had. De grote lus die we maakten na de eerste controle was er één om in 

te kaderen. Wat een prachtige streek is dat toch. En ook al is het niet gemakkelijk zo’n parkoer te 

bewegwijzeren, dit hadden onze Luxemburgse vrienden weer puik voor mekaar gekregen. Het spijtige 

van de zaak is, dat deze Marche Nationale alweer niet het beoogde deelnemersaantal heeft gehaald. 

We waren net op tijd voor de uitreiking van de trofeeën. Een groot aantal prachtige bekers stonden te 

pronken aan de ingang van de zaal. Intussen was het ook een blij weerzien met de voorzitter en zijn 

echtgenote van het “Comité Provincial du Hainaut”. Groot was onze verbazing toen we als 

“Wandelverbroedering” werden afgeroepen om een Orvalpakket in ontvangst te nemen. Dat we er met 

veertien leden de grootste Nederlandstalige club waren spreekt boekdelen over de waarde die in 

Vlaanderen maar gehecht wordt aan een “Nationale Wandeldag” in Wallonië. Na het handjes  
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schudden van de prominenten en het maken van een foto met de voorzitter van het F.F.B.M.P., was 

dit voor mij en de nog aanwezige leden en voor onze vereniging alweer een hoogtepunt in ons al rijke 

clubgeschiedenis. We namen afscheid van Bertrix met een fantastisch gevoel en na de organisatoren 

van volgend jaar reeds onze deelneming toe te zeggen. 

 

Na een vlotte terugreis werd dit weekend voor sommigen besloten in het Italiaans Ristorante 

“Carpacio” te Lochristi. Tot slot wens ik hier nog eens een bijzonder woord van dank te richten aan 

Serge voor het uitwerken van het programma van een alweer geslaagd clubweekend. 

  

 

2. Verslag stertocht naar Slenaken. (11 juli 2010) 

 

 

Op zondag 11 juli 2010 stond onze lang verwachte verplaatsing naar Slenaken (Nederlands - 

Limburg) op het programma. Het was een verplaatsing waar ik al meer dan een jaar naar uitkeek. Ter 

gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Limburgse Wandelsport Bond binnen de Nederlandse 

Wandelsport Bond werd in Slenaken een jubileumtocht georganiseerd. In 1940 werd in Nederlands – 

Limburg de Limburgse Wandelsport Bond (LWB) opgericht. Inmiddels is deze LWB uitgegroeid tot één 

van de grootste van de acht regionale bonden van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB). Er zijn 

op dit moment meer dan zestig grotere en kleinere verenigingen, comités en stichtingen lid van de 

LWB en daarmee automatisch lid van de NWB. Dit aantal is goed voor in totaal zo’n 3200 leden. 

 

Onder een stralend zomers weertje vertrokken zes leden naar het verre Nederlands - Limburg. Daisy 

en Marc, Christiane en Serge, Greta en Guy zullen niet gauw deze verre reis vergeten. Het werd een 

vlotte heenreis waarbij we alleen op het einde wat zoekwerk hadden om Slenaken te vinden. Maar 

geen erg, het prachtige glooiende landschap deed ons reeds genieten maar tegelijkertijd wisten we 

dat het parkoer wel eens zwaar zou uitvallen. Toen we eindelijk Slenaken bereikt hadden lag het 

dorpje en de prachtige omgeving reeds te glimmen in de felle zon. Door parkeerwachters werden we 

afgeleid naar een groot veld dat diende als parkeerplaats. Het was van daar maar enkele stappen 

naar de startzaal waar we reeds hartelijk welkom werden geheten door twee bestuursleden van de 

Limburgse Wandelsport Bond. 

 

Ondanks de hitte besloten Christiane en Serge en Greta en ik de 21 kilometer te wandelen. De tekst 

die ik achteraf schreef in mijn wandelboekje zegt genoeg : “Onder extreme zomertemperatuur een 

fenomenaal schitterende maar zware tocht gewandeld”. Slenaken wordt niet voor niets één van de 

“Parels” in Zuid - Limburg genoemd. Het is trouwens een ideale uitvalbasis voor trips naar Luik, 

Aachen of Maastricht. Qua overnachtingsmogelijkheden zijn er in Slenaken een aantal schitterende 

hotels.  

 

De wandeling ging over veldwegen, door holle wegen en bossen en over en langs in de zon blakende 

weilanden en strekte zich uit van het Limburgs heuvelland tot de Belgische Voerstreek. De omgeving 

van Slenaken wordt niet voor niets “Klein Zwitserland” genoemd. We hadden de tip gekregen 

meermaals achterom te kijken, wat we telkens te zien kregen waren fenomenale panorama’s. 

Wandelden we enkele jaren geleden nog een schitterende tocht in het “Leudal”, nu leerden we het al 

even schitterend “Gulpdal” kennen. Stilaan wandelden we nu de Belgische Voerstreek in. In de verte 

zagen we al het markante spoorwegviaduct van Sint-Martens-Voeren; ook passeerden we de ingang 

van de spoortunnel van Veurs. Dat dit de eerste maal was dat ik in de Voerstreek wandelde daar 

schaam ik me wat voor. Wat voor prachtige natuur ligt daar; maar ook die typische dorpjes waar je  
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door wandelt, waar nog die idyllische rust heerst, waar je nog met een boerendochter het kietelende 

hooi op de zolder kunt opzoeken; werkelijk een streek die moeilijk te beschrijven valt. 

 

In het bondsblad van de NWB kon ik heel wat informatie lezen over beziens- en wetenswaardigheden 

met betrekking tot deze jubileumtocht. Van drie zaken wil ik hierna toch de informatie doorgeven. 

 

De Voerstreek : De Voerstreek (Provincie Belgisch-Limburg) groepeert zes kleine dorpjes (van west 

naar oost : Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en 

Remersdaal) die ten zuiden van Limburg geplakt liggen tegen de Belgisch Nederlandse grens. In 1976 

werden ze één fusiegemeente “Voeren”. De totale oppervlakte bedraagt 50 vierkante kilometer en telt 

iets meer dan 4300 inwoners. 

 

Tunnel van Veurs : Deze tunnel is één van de langste spoorwegtunnels van België (2130 m.). 

Gebouwd in 1917, vormt een belangrijke goederenas tussen Antwerpen, Luik en Duitsland. Ook de 

langste spoorwegbrug van het land, in Moresnet, maakt deel uit van deze lijn. 

 

De Gulp : De Gulp is bij benadering 22 km. van de bron in de Hendrik-kapel in het Gulpen bij Homburg 

(België) tot ze uitmondt in de Geul bij Gracht Burggraaf in Gulpen (Nederland). 

 

Na een schitterende, snikhete wandeldag was het al ruim in de namiddag toen we opnieuw de 

startplaats bereikten. Met de secretaris van de Limburgse Wandelsport Bond, tevens secretaris van 

Wandel Sport Vereniging “De Veldlopers” uit Gulpen heften we het glas op de kennismaking en 

zegden reeds toe dat we zeker in de eerstvolgende jaren eens naar Gulpen zullen afzakken. 

 

Omdat het nog zo prachtig weer was en we nog een lange terugreis voor de boeg hadden besloten 

we in Slenaken nog iets te eten. We gingen op verkenning; uiteindelijk kreeg “Restaurant De La 

Frontière” onze voorkeur. We namen plaats op het terras en lieten ons wegzakken in de gemakkelijke 

zetels. Toen het vriendelijk dienstertje ons de kaart kwam brengen had ze ook nog een verrassing. De 

kok van dit hotel-restaurant was afkomstig uit Zuid-Afrika en ter gelegenheid van het 

wereldkampioenschap voetbal aldaar had hij een speciale menu samengesteld met specialiteiten van 

Zuid-Afrika. Na het wandelavontuur waagden Serge en ik ons aan het Zuid-Afrikaans culinair 

avontuur. Na ons gebruikelijk aperitief werden onze smaakpapillen getest. Het “WK Cultuur Proeverij 

Menu Zuid-Afrika” bestond uit vijf gerechtjes : 

 

Muti soep 

Ingelegde vis 

Bunny chow en Boerewors 

Lam sosatie 

Amarula Dom Pedro 

 

Dit alles vergezeld van een Zuid-Afrikaanse witte wijn. We genoten nog even na van al dat lekkers 

vooraleer de terugreis aan te vatten. We namen enthousiast afscheid van het personeel en van 

Slenaken. Dat we er misschien ooit nog teruggaan op clubweekend ligt zeker in de mogelijkheden. 
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3. Verslag reis naar Ede. (20 augustus 2010 – 22 augustus 2010) 

 

 

Enkele jaren geleden hadden we ons voorgenomen jaarlijks een weekendtrip te maken naar 

Nederland n.a.v. een stertocht; dit moment was nu aangebroken. Na Utrecht (2008) en Delft (2009) 

maakten we er naar Ede een driedaagse van. 

 

vrijdag 20 augustus 

Op vrijdag 20 augustus vertrokken we reeds in de vroege morgen naar Ede. Een treinreis van iets 

meer dan vier uren met vier overstappen stond op ons programma. Van Gent-Dampoort via 

Antwerpen Centraal, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, kwamen we iets na 

13u00 aan in het gezellig klein stationnetje van Ede-Centrum. Op het plein voor het station waren ze 

druk in de weer met tapwagens en tafels en stoelen te zetten. We gingen er direct vanuit dat er daar 

wel wat zou te doen zijn dat weekend. Daar ons hotel maar op vijfhonderd meter van het station lag 

en we nog te vroeg waren om in te checken deden we een terrasje aan om een snack te eten. Het 

centrum van Ede lag trouwens tussen het station en ons hotel, we konden het dus niet beter treffen. 

We verbleven in het driesterrenhotel “De Paasberg”. Na het innemen van de kamer vertrokken we 

direct op verkenning. Al gauw merkten we de reclameborden waarop vermeld stond dat van 20 t/m 28 

augustus de “Heideweek” plaats vond. Het was dan nog een jubileum, want deze “Heideweek” werd 

voor de 75ste maal georganiseerd. Wij dus op zoek naar het VVV-kantoor voor meer informatie. Daar 

kregen we een programmaboekje en enkele tips mee van optredens die we zeker niet mochten 

missen. We verkenden nu het centrum van Ede. Ede is een modern stadje waar je zoals overal in 

Nederland naar hartenlust kan rond kuieren in de verkeersvrije straten. De wandelaar en fietser zijn 

daar de koningen van de straat. Daar kunnen wij in Gent alleen maar van dromen. Op het 

Museumplein (zo noemde het plein voor het station) dat baadde in de zon, zochten we wat 

beschutting onder één van de vele overdekte terrasjes. Genietend van een hapje en een drankje 

keken we het programma in van de “Heidefeesten” en stipten enkele zaken aan voor de zaterdag. 

Tegen 19u30 hadden we een tafel gereserveerd in het restaurant van het hotel. Na ons te hebben 

opgefrist lieten we ons de plaatselijke specialiteit smaken; vergezeld van een schitterende Italiaanse 

rode wijn smaakte de Veluwse lamsrack en het trio van de grill overheerlijk. De avond besloten we op 

het gezellig terras voor het hotel. 

 

zaterdag 21 augustus 

Voor het ontbijt konden we aanschuiven aan een heerlijk uitgebreid buffet. Werkelijk schitterend hoe 

uitgebreid sommige buffetten zijn! Het zou een lange dag worden want naast de wandeltocht hadden 

we enkele feestactiviteiten aangekruist. 

 

De startplaats van de wandeltocht was op loopafstand van het hotel in het gezellig clublokaaltje van 

de plaatselijke wandelclub, W.S.V. Blauw-Wit Ede. Ik stelde me even voor aan de dame achter de 

inschrijvingstafel die prompt de voorzitster opzocht. Na een uitgebreide kennismaking vertrokken we 

voor de 20 kilometer. We kregen een uitgebreide routebeschrijving mee maar achteraf zou blijken dat 

we deze niet nodig hadden. Werkelijk schitterend hoe deze wandeling was bewegwijzerd. Nadat we 

kort na de start de drukke Kernhemseweg waren overgestoken liepen we kort daarna de bossen in om 

deze maar op het einde terug te verlaten. De eerste kilometers wandelden we in de prachtige bossen 

van het “Landgoed Kernhem” en het “Edese bos”. Plots stonden we aan de rand van de Heide. De 15 

en 20 km. sloegen links af een smal heidepad in waar we midden de heide wandelden. Zeker 12 km. 

wandelden we op de Edese en Ginkelse Heide. Meermaals hielden we halt om de uitgestrekte 

natuurpracht te bewonderen en om foto’s te maken. Dat de heide er nu op zijn prachtigste bij lag was  



_________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                                                             Pagina: 15 

De wandelende pen 
 

voor ons een streling voor het oog. Nog goed dat de zon niet echt doorbrak of het zou puffen geweest 

zijn. De enige controle was na ongeveer 15 kilometer. Het was het punt dat we de heide verlieten en 

op een parking kwamen van waaruit wandel- en fietstochten konden worden aangevat. Maar niemand 

zeurde daarover, dat weet je nu eenmaal als je aan zo’n tochten deelneemt. Na een hapje en twee 

drankjes vertrokken we voor de laatste vijf kilometer die ons opnieuw in de bossen deed belanden 

waarin we ’s morgens begonnen waren. Na nog wat typische straatjes in en uit kwamen we algauw 

opnieuw aan de startzaal. We werden getrakteerd op koffie en kregen een extra speciale stikker als 

aandenken. Enige tijd later werd ik voorgesteld aan een bestuurslid van de KNBLO-NL Kring 

Gelderland waarmee ik een schitterend gesprek had. Vooraleer afscheid te nemen van deze 

sympathieke mensen dronk ik nog een Heineken uit ’t flesje. 

 

Inmiddels was de zon doorgebroken en werd het gevoelig warmer. We repten ons naar het hotel om 

ons te verfrissen. Daarna lieten we ons in het feestgedruis van de “Heidefeesten” meenemen. Op het 

Museumplein genoten we van een “Shantyfestival”. Shantykoren uit Rotterdam, Wijk bij Duurstede, 

Katwijk en Ede zongen internationale seasongs en oud-Hollandse zeemansliederen. 

 

Het hoogtepunt van dit eerste weekend was de “Heide-optocht” die vanaf 19u00 rondom het centrum 

van Ede trok. We stonden op een zeer goede plaats om de optocht te bekijken en prachtige foto’s te 

maken. Want deze optocht leek wel op een parade. Gedurende twee uren trokken reclamewagens, 

sportclubs, prachtige versierde praalwagens en schitterende muziekkorpsen aan ons voorbij. Onder 

een stralend zonnetje was het twee uren genieten van zoveel pracht en praal en van de ambiance. 

Het einde van de optocht was op de Grote Markt van Ede waar alle wagens nog eens te toon werden 

gesteld. 

 

Enige tijd later verplaatsten we ons opnieuw naar het Museumplein waar de “Amstel Live Cover Band” 

een concert gaf. Covers van binnen- en buitenlandse artiesten passeerden de revue. Om 22u00 lieten 

we ons op datzelfde plein nog binnen vallen in “Brasserie De Plantage” voor een laat avondmaal. Het 

was al na 23u00 toen we slingerend door de mensenzee ons hotel opzochten. 

 

zondag 22 augustus 

Na het ontbijt besloten we reeds te vertrekken en nog een bezoek te brengen aan Utrecht. Wat is dat 

toch een schitterende stad om in te wandelen. We ontdekten nog enkele plaatsen waar we bij ons 

eerste bezoek niet waren geweest. Het “Pandhof van de Dom”  palend aan de Dom was er zo één 

van. Was het ’s morgens wat bewolkt en kil, toen het in de namiddag opklaarde en de zon doorbrak 

besloten we nog wat langer te blijven en daar nog iets te eten vooraleer de lange terugreis aan te 

vatten. En waar kun je dat in Utrecht beter doen dan aan de oevers van de “Oudegracht”. Want ook dit 

is uniek, zittend pal aan het water, kun je daar niet alleen het watertoerisme aanschouwen, maar zich 

ook te goed doen aan de internationale keuken. In dit historisch kader spelen tientallen buitenlandse 

restaurants hun culinaire troeven uit. Dit keer hadden we onze keuze laten vallen op een Spaans 

restaurant. Onder een stralende blauwe hemel smaakte de Sangria en de Paëlla Mariscos 

overheerlijk. 

 

Iets na 17u00 stapten we tevreden de trein op om rond 21u00 thuis te komen. De wandelsport had 

ons opnieuw een schitterend weekend bezorgd. 

 

 

         Uw verslaggever, 

 

          Guy 
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