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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is maandag 27 augustus als ik opnieuw in mijn pen kruip voor het zoveelste woordje van de
voorzitter. Het voorbije weekend hebben we de wandelschoenen in de kast gelaten. Het was de
jaarmis voor mijn overleden schoonmama. In de teksten die uit de bijbel werden voorgelezen en in de
homilie stond één thema centraal : “In het leven moet men steeds keuzes maken, keuzes die ons
leven in een bepaalde richting doen gaan!”. Al van bij de geboorte begint het, de ouders moeten een
naam kiezen. Wat later komt er dan de keuze van onderwijs. Eigenlijk stopt het nooit! De volgende
woorden van mijn ouders zijn nu nog altijd in mijn geheugen gegrift : “Als je in iedere periode van je
leven er het beste van maakt heb je goede keuzes gemaakt!”. Ik heb een mooie kindertijd gehad, een
speelse studententijd, een nooit te vergeten tijd in het leger, een werkcarrière met fantastische
belevenissen en ervaringen en nu tracht ik in mijn pensioen te genieten van elk moment. Als je daar
dan al die fantastische jaren in de wandelsport bij neemt, kom ik tot een leven van een
aaneenschakeling van heerlijke momenten.
Wij hebben geleerd dat je in het leven niet alles kan hebben, de jongeren groeien nu op met alles en
denken dat daarna alles van zelf komt. Ze hoeven tegenwoordig geen keuzes meer te maken, alles
wordt hen door hun ouders in hun schoot geworpen. Van werken hebben er veel een broertje dood en
zich engageren in het verenigingsleven is er al zeker niet bij.
Enkele dagen geleden zijn Greta en ik gaan wandelen naar Limburg. Ze hadden daar ongeveer 700
wandelaars waarvan er zeker 650 de zestig, zeventig en tachtig jaar voorbij waren. Bij de fusie van de
drie federaties zei de huidige bondsvoorzitter, de heer Jef Joosten : “De wandelsport mag geen Okra
gebeuren worden!”. Ik denk dat we dicht tegen de dementie zitten! Ook de medewerkers bij veel clubs
zijn de zestig en zeventig voorbij. Soms zit ik van ver alles gade te slaan en heb compassie met die
gepensioneerden die achter de inschrijvingen of de afstempeling zitten of achter de koffie en de
broodjes staan. En weet wat er dan opvalt, zowel de jongeren als de ouderen die aan de andere kant
staan hebben geen geduld. Komen wandelen voor de ontspanning, maar toch steeds lopen en
vliegen, wat is er daar nog ontspannend aan?
Intussen werden nieuwe richtlijnen de wereld ingestuurd met betrekking tot de vroegstarters. Ik ben
eens benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer de eerste klappen zullen vallen!
Als je dit clubblad in de brievenbus zult krijgen zal intussen de najaar regiovergadering in onze
provincie binnen Wandelsport Vlaanderen achter de rug zijn. Ik hou nu al mijn hart vast. Het enige wat
al duidelijk is, vanaf 01 januari 2019 zal de wandelsport binnen Wandelsport Vlaanderen niet meer
hetzelfde zijn. Ik zou er mij feitelijk niet meer druk hoeven over te maken, maar toch, de wandelsport
blijft nog altijd een belangrijk stukje van mijn leven!
Intussen naderen we ook stilaan de dag van de waarheid. De dag dat we opnieuw een keuze zullen
moeten maken, zondag 14 oktober, gemeenteraadsverkiezingen! In veel steden en gemeenten is het
uitkijken naar de aflossing van de huidige machtshebbers. Ik kijk vooral uit naar de stembusuitslag in
de gemeente Destelbergen. Als ik alles goed kan volgen wordt het voor het hoogste ambt in de
gemeente, de burgemeesterssjerp, een leuke strijd tussen twee vrouwelijke tenoren. En uiteraard is
het dan ook uitkijken wie in de volgende legislatuur de schepen van sport wordt. In alle geval, de cava
zal bij mij thuis gekoeld staan!
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Woordje van de voorzitter.
Vijf dagen na de verkiezingen staat dan de “Herfstwandeling van de scholen” op mijn programma. Een
ganse dag optrekken met kinderen, ze een aangename wandeling geven, ze begeleiden over
gevaarlijke punten, het doet me nog altijd iets! Maar ook voor dit initiatief zijn de gouden jaren al lang
voorbij. Ieder jaar bij het begin van het schooljaar hoor ik hetzelfde, de jeugd moet meer bewegen en
er moet meer gedaan worden om de jeugd te doen bewegen. Uiteindelijk verwacht je dan dat alle
scholen en alle klassen meedoen, maar dit is al lang niet meer het geval. Waarschijnlijk moeten door
de directies ook keuzes gemaakt worden en dan is de gemakkelijkste keuze op school blijven! En zo
verdwijnen er soms initiatieven die nooit hadden mogen verdwijnen. Eén zaak is zeker, als ik stop als
voorzitter zullen met mij veel dingen stoppen! Volgend jaar doe ik er zeker nog een jaartje bij, maar
dan wacht ik af hoe alles zal evolueren en of het op mijn leeftijd nog de moeite is om mij te blijven
inzetten voor het verenigingsleven!
Intussen wens ik jullie allen een kleurrijke herfst. Wandelen in de herfst, het geeft kleur aan je leven!

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.

Gent, mijn stad die ik nooit volledig zal kennen!
Lees het verslag verder in dit clubblad.
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Verleden, heden, toekomst!
Op de onlangs gehouden regionale vergadering Oost-Vlaanderen binnen Wandelsport Vlaanderen
vroeg een voorzitter mij of ik er toch niet eens zou over nadenken om opnieuw een grote wandeltocht
te organiseren! Ik heb hem direct vriendelijk NEEN geantwoord! Ergens onze medewerking aan
verlenen, ja, maar voor de rest, neen! Met mijn gezondheid gaat het nu in stijgende lijn, ik wil dat zo
houden. Soms zit ik te mijmeren over die jaren waarin we als kleine vereniging mooie tochten hebben
georganiseerd. En zijn we qua aantal wandelaars steeds stiefmoederlijk behandeld, de oorzaak
daarvan was niet onze representativiteit, neen, het zat veel dieper gebeiteld! Maar goed, het verleden
heb ik sinds begin dit jaar definitief achter mij gelaten.
Begin dit jaar had ik me voorgehouden mijn wandelprogramma anders op te vatten. Om allerlei
redenen kunnen Greta en ik ons niet meer opladen om wekelijks in Vlaanderen te gaan wandelen.
Onlangs reden we met de trein van Gent-Dampoort naar Moeskroen. Tot in Kortijk reden we door een
huizenrij, en waar er nog een open ruimte en wat groen was, kon je zien dat ook daar binnenkort een
grote bouwpromotor de ruimte vol zal bouwen. Tegen 2040 zal er in Vlaanderen geen bouwstop
moeten afgekondigd worden, tegen die tijd zal Vlaanderen volgebouwd zijn. Tegen die tijd ben ik 85
jaar, het zal aangenaam wandelen worden met mijn rollatertje. De enige hindernis die we nog zullen
moeten nemen zullen verkeersdrempels zijn!
Greta en ik hebben intussen ons wandelhart verpand aan “Adepstochten”. Dit jaar zullen we er zes
hebben meegedaan. Het waren zes fenomenale wondermooie zware natuurtochten, bij één ervan heb
ik zelfs ‘moordend zwaar’ in mijn wandelboekje geschreven. Velen vragen zich af wat ons drijft om
soms meer dan twee uren heen en terug met de trein naar zo’n organisaties te gaan. De reden is
simpel, de parkoersen die we daar onder de voeten krijgen zijn zo onvoorspelbaar prachtig dat we
daar echt genieten! Meestal wandelden we 20 km. van ‘sentier’ naar ‘sentier’, van veldweg naar
veldweg, van kasseiweg naar kasseiweg, van het ene bos in het andere, steeds klimmend en dalend
met wondermooie vergezichten tot gevolg. En ook al zijn er geen rustposten en komen we meestal
ook geen cafés tegen, we doen het voor de beleving! Na zo’n overlevingstocht hebben we opnieuw
voldoende zuurstof en energie om een ganse week in een stad te leven. Volgend jaar gaan we nog
een stapje verder. Minstens één keer per maand zullen we gaan wandelen naar zo’n overlevingstocht,
kwestie van in het ritme te blijven om zo’n tochten tot een goed einde te brengen. Een tweede reden
is, door reeds zoveel jaren te wandelen zien we het hier in Vlaanderen niet meer zitten om van langs
om meer van lus naar lus te moeten wandelen. Ik zal zeker verder mijn plicht doen en naar bevriende
clubs en naar organisaties zoals “Vlaanderen Wandelt” en de “Regionale Wandeldagen” gaan, maar
daar zal het bij stoppen!
Intussen kijken veel clubbestuurders uit naar de toekomst van de wandelsport. De ‘derde pijler’ zoals
ze door de federatie genoemd wordt zal de wandelsport een ander gezicht geven. De actieve
hardwerkende wandelclubs zullen zich daar goed moeten tegen wapenen!
Intussen wijzigt ook de levensstijl van de mensen voortdurend en daardoor verandert ook de sfeer in
het verenigingsleven. Wie regelmatig naar het Franstalig landsgedeelte gaat wandelen zal het met mij
eens zijn, daar is wandelen nog een feest van een gemeenschap, van een dorp, van Vlamingen en
Walen samen. Ook dat is nog een reden waarom we van langs om meer naar Wallonië gaan
wandelen!
Tenslotte nog even dit! De wandelsport blijft één van de mooiste recreatiesporten die voor iedereen
toegankelijk is, het is de taak van de beleidvoerders dit zo te houden. Niemand mag uitgesloten
worden, niet de armen, de werklozen, de mindervaliden…, iedereen moet ten allen tijde aan gezonde
en betaalbare ontspanning kunnen doen!
Het gaat jullie allen goed!
Van een voorzitter met het hart voor de wandelsport.
GUY DE JAEGER
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Waar wandelden we?
Hierna vindt U een overzicht van de plaatsen en clubs waar we in de maanden mei, juni en juli
vertegenwoordigd waren.

OOST-VLAANDEREN


































BACHTE-MARIA-LEERNE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
BALEGEM (W.S.V. Land van Rhode)
BASSEVELDE (De Trekvogels Boekhoute)
BERCHEM (Omloop Kluisbergen)
BOTTELARE (Florastappers Gent)
DEINZE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
DENDERMONDE (Wandelclub De Zilverdistel)
DEURLE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
EEKLO (Op Stap door het Meetjesland)
EEKLO (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute)
ENAME (Comité 2000)
ERWETEGEM (W.S.V. Egmont Zottegem)
EVERGEM (Wandelclub Al Kontent Groot Evergem)
GENT (Recrea Wondelgem)
LAARNE (KWB Laarne)
LEBBEKE (WJC Denderklokjes Lebbeke)
LEMBEKE (Groep ’t Singel)
LOKEREN (Reynaertstappers)
MARIA-AALTER (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter)
MELDERT (W.S.V. De Kadees)
OOMBERGEN (W.S.V. Egmont Zottgem)
OUDENAARDE (Hanske De Krijger Oudenaarde)
SCHELLEBELLE (Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen)
SINT-GILLIS-WAAS (Wandelclub De Lachende Klomp)
SINT-JAN-IN-EREMO (Wandelclub Roal Benti)
SINT-NIKLAAS (De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas)
STEKENE (Wandelclub De Smokkelaars Stekene)
STRIJPEN (W.S.V. Egmont Zottegem)
WETTEREN (W.S.V. Wetteren)
ZELE (Durmestappers)
ZELZATE (De Kwartels)
ZOTTEGEM (W.S.V. Egmont Zottegem)
ZWALM (Wandelclub Scheldestappers Zingem)

WEST-VLAANDEREN










ASSEBROEK (De Frisse Stappers Brugge)
BLANKENBERGE (Internationale Tweedaagse Blankenberge)
GIJZELBRECHTEGEM (De Textieltrekkers Vichte)
INGELMUNSTER (Aviflorastappers Ingelmunster)
LAPSCHEURE (Levenslijnteam Damme)
OOSTKAMP (Godelievestappers Ruddervoorde)
RUISELEDE (W.S.V. De Molenstappers Ruiselede)
SINT-ELOOIS-WINKEL (De Winkelse Stappers)
TIELT (Watewystappers Tielt)
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Waar wandelden we?
VLAAMS-BRABANT









BELLINGEN (Halfoostvrienden Bellingen)
GOOIK (De Heidetochten Kester-Gooik)
JEZUS-EIK (IJsetrippers)
MEISE (Wandelclub Cracks Wolvertem)
SINT-MARTENS-LENNIK (Lennikse Windheren)
STEENOKKERZEEL (Houtheimstappers Steenokkerzeel)
TOLLEMBEEK (Parel van het Pajottenland)
ZOUTLEEUW (Wandelklub Halewijn Zoutleeuw)

HENEGOUWEN






JAMIOULX (Adeps – Voetbalclub J.S. Jamioulx)
MONT-SAINT-AUBERT (Mont-Marche Tournai)
PERONNES-LEZ-ANTOING (Les Randonneurs du Haut-Escaut)
PERUWELZ (Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz)
TOURNAI (Comité Provincial du Hainaut)

ANTWERPEN





HALLE (W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel)
LEEST (Wandelclub De Slak)
MOL-RAUW (W.S.V. Mol)
OLEN (Olense Pottenstappers)

LIMBURG
 BEVERLO (Wandelclub Paul Gerard Beringen)
 GUIGOVEN (W.S.V. Iris Kortessem)
 SINT-TRUIDEN (W.C. Aviat Sint-Truiden)
LUIK
 BONCELLES (Les Roubaleûs Seraing)
 HAUSET (Micky Mäuse Hauset)
 TILFF (Adeps – Royal Basket de Tilff)
NEDERLAND
 KINDERDIJK – Provincie Zuid-Holland (W.S.V. Kinderdijk)
 OSSENDRECHT – Provincie Noord-Brabant (W.S.V. Wandelende Krabben)
 SLUIS – Provincie Zeeland (W.V. Voor de Wind)
NAMEN
 GODINNE (Adeps – Syndicat d’initiative de Godinne)

_________________________________________________________________
‘T Verbroederingske
September 2018
Pagina: 6

Mijn oprechte felicitaties!
Naast de schitterende clubprestaties hebben we in ons midden ook een aantal leden die ons
vertegenwoordigen op meerdaagse wandeltochten en op lange afstandstochten. Laat me beginnen
met de eerste categorie. Onze vereniging was voor het vierde jaar op rij vertegenwoordigd op de
MESA (Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié). Van 26 t/m 29 juni vertegenwoordigden
Liliane, Frieda, Christiane en Serge onze vereniging op dit internationaal wandelevenement in de
provincie Luxemburg. Met uitvalsbasis Aarlen, Martela nge, Bastenaken en St-Hubert, hebben ze
opnieuw een stukje van onze Ardennen leren kennen.
Ook op twee tweedaagse waren we vertegenwoordigd. Op zaterdag 05 en zondag 06 mei wandelden
Marc en zijn dochter Jennifer op beide dagen de 42 km. op de “49 ste Internationale Tweedaagse van
Vlaanderen” te Blankenberge.
De week nadien, op zaterdag 12 en zondag 13 mei wandelde Marc de “100 km. van Omloop
Kluisbergen” (2 X 50 km.).
Het is verheugend vast te stellen dat we binnen onze vereniging een jonge wandelatlete bij hebben,
namelijk Jennifer Van Holsbeke. Na twee dagen Blankenberge bracht ze in de maanden juni en juli
drie lange afstandtochten tot een goed einde, namelijk :
- op zondag 03 juni : de “Heidetochten” te Gooik (50 km.)
- op zaterdag 09 juni : de “Sloebertocht” te Zwalm (60 km.)
- op zondag 29 juli : de “Taalgrenswandeling” te Bellingen (50 km.)
Ook Marc bracht deze drie tochten tot een goed einde. Hij volbracht tenslotte ook nog de “50 km.
Adriaan Brouwertochten” te Oudenaarde op zaterdag 14 juli tot een goed einde.
Aan allen mijn oprechte felicitaties!
Jullie voorzitter, GUY.

Datumwijziging!
Volgende tochten worden op een andere datum ingericht dan vermeld in de Walking in Belgium 2018.


3de Rondom Ooike-wandeling te Ooike (Provincie Oost-Vlaanderen)
organisatie : WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem
datum in Walking : zaterdag 13 oktober
moet zijn : zaterdag 06 oktober



4de Heksennacht te Munkzwalm (Provincie Oost-Vlaanderen)
organisatie : Op Stap Zwalm
datum in Walking : zondag 28 oktober
moet zijn : zaterdag 27 oktober
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Voorkeurtochten
tot eind december 2018.
ZONDAG 07 OKTOBER : TERNAT (VLAAMS-BRABANT)







40ste Kruikenburgse Wandeltochten – Jubileumtocht
organisatie : Wandelclub Kruikenburg
vertrekplaats : Jeugdcentrum PULS, Van Cauwelaertstraat 40, Ternat
afstanden : 5 – 7 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
laatste aankomst : 17u30!
ZONDAG 14 OKTOBER : WAASMUNSTER (OOST-VLAANDEREN)







44ste Oktober- en Kastanjetochten
organisatie : Roosenberg Wandelklub Waasmunster
vertrekplaats : POC, Rivierstraat 4, Waasmunster
afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 21 OKTOBER : AAIGEM (OOST-VLAANDEREN)







Rondom Aaigem
organisatie : W.S.V. De Kadees
vertrekplaats : Ontmoetingshuis, Ratmolenstraat 13, Aaigem
afstanden : 4 – 8 – 13 – 17 – 20 – 26 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 28 OKTOBER : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN)







62ste Voettochten der Tuinbouwstreek
organisatie : W.S.V. Wetteren
vertrekplaats : Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, Wetteren
afstanden : 6 – 12 – 15 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
ZATERDAG 03 NOVEMBER : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN)










28ste Spokentocht
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge
afstanden : 6 – 9 km.
start 6 km. : van 14u00 tot 21u00
start 9 km. : van 14u00 tot 20u00
aankomst : vóór 23u00!
AANDACHT!!!
Nieuw dit jaar is, dat vanaf 14u00 kan ingeschreven en gestart worden, weliswaar zijn de
spoken dan nog niet actief maar je kan al genieten van een mooie wandeling. Vanaf 16u00
begint dan de eigenlijke “Spokentocht” die U de stuipen op het lijf gaan jagen!
Maak zo veel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer om de startplaats te bereiken, U
verminderd daardoor de parkeerdruk. Ieder jaar worden tientallen chauffeurs beboet of auto’s
getakeld. U bent dus verwittigd!
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Voorkeurtochten
tot eind december 2018.
ZONDAG 04 NOVEMBER : BERLARE (OOST-VLAANDEREN)






Boerenkrijgstapperstocht
organisatie : Boerenkrijgstappers
vertrekplaats :Festivalhal, Donklaan 123, Berlare
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00

ZATERDAG 10 NOVEMBER : SINAAI-WAAS (OOST-VLAANDEREN)







Wandel-Mee-Dag
organisatie : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas
vertrekplaats : Parochiezaal, Dries 73, Sinaai-Waas
afstanden : 6 – 10 – 16 – 18 – 25 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst : vóór 17u00!

ZONDAG 18 NOVEMBER : GENT (OOST-VLAANDEREN)







26ste Leietocht
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : OPGELET NIEUWE STARTPLAATS!
School ‘Het Spectrum’, Martelaarslaan 13, Gent
werkelijke afstanden : 6,0 – 10,9 – 16,3 – 18,5 – 21,7 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
AANDACHT!!! De startplaats is zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, maak
daarvan gebruik, het verminderd daardoor de parkeerdruk!

ZONDAG 25 NOVEMBER : ONKERZELE (OOST-VLAANDEREN)






7de Sinterklaastocht
organisatie : Padstappers Geraardsbergen
vertrekplaats : Provinciaal Domein De Gavers – Zaal De Doos,
Onkerzelestraat 280, Onkerzele
afstanden : 7 – 10 – 14 – 18 – 22 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00

ZONDAG 02 DECEMBER : MERENDREE (OOST-VLAANDEREN)







37ste Sinterklaastocht
organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
vertrekplaats : Parochiezaal Merendree-dorp, Hammeken 10, Merendree
werkelijke afstanden : 7,1 – 12,5 – 17,3 – 21,2 – 26,2 km.
6 – 12 km. toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelers
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst : tot 17u00!
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Voorkeurtochten
tot eind december 2018.
ZATERDAG 08 DECEMBER : GENT (OOST-VLAANDEREN)









Gent bij Nacht
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : Odisee Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, Gent
afstanden : 6 – 9 – 12 km.
start 6 – 9 km. : van 14u30 tot 20u30
start 12 km. : van 14u30 tot 20u00
aankomst : vóór 23u30
AANDACHT!!! De startplaats is zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer,
zowel via de voorzijde als de achterzijde van de campus. Zeer frequente tramverbinding
tussen station Gent-Sint-Pieters en halte Rabot op wandelafstand van de startplaats!

ZONDAG 09 DECEMBER : KOKSIJDE (WEST-VLAANDEREN)







De Hoge Blekkertocht
organisatie : Wandelclub De Duintrappers Westende
vertrekplaats : Zaal De Kerkepanne, Strandlaan 128, Koksijde
afstanden : 6 – 10 – 18 – 22 – 30 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : Heerlijke winterse wandeltocht met heel wat natuurgebieden : de Doornpanne,
het Hannecartbos, de Hoge Blekker (de hoogste duin van België), de Plaatsduinen,
Voorduinen, Schipgatduinen,… Een heerlijke dag aan zee, dat neem je zo maar mee!

ZATERDAG 15 DECEMBER : MECHELEN (ANTWERPEN)









Mechelen in kerstsfeer en in den doenker
Gouden Carolus Christmaswandeling
organisatie : Wandelclub Opsinjoorke Mechelen
vertrekplaats : OPGELET NIEUWE STARTPLAATS!
Zaal De Loods, Douaneplein, Mechelen
afstanden : 5 – 10 km.
vertrek : van 15u00 tot 21u00
aankomst : ten laatste om 23u00!
parkoer : Sfeervolle kerst- en eindejaarstocht door de verlichte historische binnenstad
met kerstmarkt vanaf de Vismarkt tot aan de Korenmarkt. Op het binnenplein van
Brouwerij Het Anker is van 18u00 tot 21u00 “De Levende Kerststal” te bewonderen!

ZATERDAG 22 DECEMBER : SINT-MICHIELS-BRUGGE (WEST-VLAANDEREN)








Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer
organisatie : Brugsche Globetrotters
vertrekplaats : Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels-Brugge
afstanden : 6 – 11 – 15 – 20 km.
vertrek : van 09u00 tot 17u00
aankomst : vóór 19u00!
te bereiken : station Brugge (uitgang Sint-Michiels) op 500 meter van de startplaats
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Geannuleerde wandeltochten!
Volgende tochten vinden in de komende drie maanden NIET plaats!


donderdag 01 november
16de Soepgroentetocht te Ename (Provincie Oost-Vlaanderen)
organisatie : Comité 2000



zaterdag 01 december
34ème Marche d’après-midi te Seraing (Provincie Luik)
organisatie : ‘Les Vaillants’ – Chatqueue – Seraing



vrijdag 14 december
44ème Marche du Souvenir de la Souffrance te Houffalize (Provincie Luxemburg)
organisatie : Marches des Trois Frontières – AMTF



zondag 16 december
Kerststallen trip te Dessel (Provincie Antwerpen)
organisatie : W.S.V. Desschel

Startplaatswijziging!


zondag 21 oktober
30ème Metrabus – Jubileumtocht
organisatie : Section Marche S.T.I.B.
oude startplaats : Salle Paroissiale Sainte-Anne, Chaussée de Tervuren 129, Auderghem
nieuwe startplaats : Musée du Transport Urbain Bruxellois, Avenue de Tervuren 364 b,
Sint-Pieters-Woluwe



zondag 25 november
29ste Stormtocht
organisatie : Internationale Tweedaagse Blankenberge
oude startplaats : Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge
nieuwe startplaats : Sint-Pieterscollege, Weststraat 86, Blankenberge



zondag 25 november
42ème Marche de la Police de Binche
organisatie : Les Marcheurs de la Police de Binche
oude startplaats : Salle du Kursaal, Avenue Wanderpepen 30, Binche
nieuwe startplaats : Salle Saint Ursmer, Rue Saint Jacques 35, Binche



zondag 16 december
11de Wandeltocht ‘Oostende met kerstlicht’
organisatie : W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende
oude startplaats : KTA1 HoTech Oostende, Leopold III-laan 3, Oostende
nieuwe startplaats : Polyvalente Zaal ’t Bosjoenk, Zinnialaan 1, Oostende



zondag 23 december
Antwerpen in de winter
organisatie : RBK Antwerpen
oude startplaats : Sint-Lievenscollege, Amerikalei 32, Antwerpen
nieuwe startplaats : Site van het Seefbier, Indiëstraat 21, Antwerpen
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De wandelende pen.
Gent, mijn stad die ik nooit volledig zal kennen!
Om deze bijdrage te beginnen ben ik eens vele jaren terug in mijn archief gegaan, bijna naar het
begin van de wandelsport. Op zondag 14 augustus 1977 werden in Gent de “Eerste Stroppentochten”
georganiseerd, dit was tevens mijn zestiende officiële wandeltocht. Deze organisatie was in handen
van de “Postwandelclub Arteveldestappers Gent”, lid van de W.O.W.B. onder het stamnummer 62 en
erkend door de Sociale Dienst der Posterijen. Deze “Eerste Stroppentochten” maakten deel uit van de
vierdaagse gebuurtenfeesten van de “Nieuwe Dekenij Brugsepoort”. Hun clublokaal was toen nog
gelegen midden in het Gentse stadscentrum, in “Café Oud Gent” op de Sint-Michielshelling, maar het
hart van de vereniging lag op de Brugsepoort in “Café Nonkel Jules” aan de Groendreef. In hun
maandelijks tijdschrift “MARS” – 2de jaargang – nr. 12 – augustus 1977 stond alle informatie. Volgende
informatie is pure nostalgie :
- vertrek, aankomst, wasgelegenheid : “Tehuis voor kinderen”, Kiekenstraat, Gent
- eerste vertrek om 09u30 onder politiebegeleiding
- nadien vrij vertrek voor alle afstanden (7 – 12 – 21 – 42 km.)
- iedere afstand heeft pijlen van verschillende kleur
Bij vele organisaties kon men in die tijd inschrijven met een luxemedaille, zo ook op deze organisatie.
De eerste in een reeks van vijf medailles had als motief “het standbeeld van Jacob van Artevelde
omgeven door een strop”. Tot daar 41 jaar geleden!
Na de “Postwandelclub Arteveldestappers Gent” zijn heel wat Gentse clubs de revue gepasseerd.
Clubs die toen niet alleen hun clublokaal hadden ergens in het centrum van Gent, maar ook veelvuldig
inrichtten in het stadscentrum. Ik pik er nog eentje uit, ook al 39 jaar geleden!
Het was zaterdag 21 juli 1979. U zult misschien verbaasd opkijken maar toen al werd er op de
Nationale Feestdag door een Gentse wandelclub ingericht. De naam van de tocht was heel
toepasselijk “Mars van de Nationale Feestdag”. De organisatie was in handen van de “Belgische
Wandelvrienden Gent”, lid van de W.O.W.B. onder het stamnummer 66 met medewerking van de
“Koninklijke Dekenij Koornmarkt en aanpalende straten”. De start en aankomst was in één van de
smalste winkelstraten van de Gentse binnenstad midden in het Gentse Feestengewoel, namelijk in de
Donkersteeg in het bovenzaaltje van “Restaurant Gisela”. De afstanden die konden gewandeld
worden waren 7 – 12 – 21 – 42 km.. Ook zij begonnen met een luxemedaille reeks met als thema :
“Het Belgisch Koningshuis”. De eerste medaille was deze met de beeltenis van “Koning Leopold I”. Op
hun folder stond ook nog zo iets nostalgisch : “In het kader van de Gentse Feesten om 15 h defilé van
de deelnemers en uitreiking van de trofeeën op de Koornmarkt”. Dit waren gouden tijden voor de
wandelsport, tijden die ik me nog zo voor de geest kan halen en waarover ik zeker meer dan één
clubblad vol zou kunnen schrijven.
Van 1979 maak ik nu een sprong naar 2017 of 38 jaar later. Als U denkt dat een wandeltocht inrichten
in en door Gent niet meer kan dan hebt U het verkeerd voor. Iedereen kent uiteraard “Gent bij Nacht”
van onze vrienden Florastappers die ons Gent tonen in feestelijke verlichte eindejaarsstemming. Ik
neem je hierna echter mee op vijf wandelingen die ik in twee jaar tijd heb meegedaan en die me een
andere kijk hebben gegeven op mijn stad.
Toen ik vorig jaar weet kreeg van een wandeling ingericht door het oudercomité van het SintPietersinstituut met als thema “Gent langs het water” wilde ik dit meedoen. Het was zaterdag 06 mei
2017. Onder een stralende zon schreven we ons op de speelplaats in de Meersstraat in voor deze
wandeling over een afstand van 10 km.. Met een duidelijke parkoersbeschrijving met allerhande
geschiedkundige en toeristische informatie gingen we de baan op. We vertrokken richting
Gordunakaai, ter hoogte van “Restaurant Patijntje” staken we over en gingen linksaf op het wandelen fietspad langs de Leie. Via mooie wandelpaden kwamen we aan de achterzijde van het bekendste
water van Gent, de “Blaarmeersen”. We gingen de tunnel onder de spoorweg door en kwamen zo in
de Blaarmeersen, wandelden voorbij de voormalige skipiste, passeerden de speeltuin, wandelden
door het hoogteparcours en verlieten de Blaarmeersen ter hoogte van de doorsteek tussen
“Vissersdijk” en “Aan de Bocht”.

_________________________________________________________________
‘T Verbroederingske
September 2018
Pagina: 12

De wandelende pen.
Gent, mijn stad die ik nooit volledig zal kennen!
Het parkoer dat we vervolgens onder de voeten kregen was van het allermooiste dat je langs het
water kunt wandelen. Via de Neermeerskaai, Coupure Links, Lindenlei (de Leie), Recollettenlei,
Ajuinlei en de Predikherenlei wandelden we het middeleeuws centrum binnen. Op de SintMichielsbrug genoten we van het wondermooie uitzicht op de Gras- en Korenlei en op de
wereldvermaarde “Drie Torens”. Op het terras van “Café De Belleman” lieten we ons achterover
zakken en genoten we van een heerlijk biertje. We vervolgden onze tocht over het Sint-Baafsplein,
langs de “Sint-Baafskathedraal” en “Geeraard de Duivelsteen” om zo aan de Reep te komen. Intussen
kijkt iedere Gentenaar uit naar de voltooiing van het openleggen van dit water. Via de Kuiperskaai
(Muinkschelde) en de Muinkkaai gingen we naar de Kantienberg. We maakten nog een ommetje langs
het Sint-Pietersplein om dan via de Kunstlaan het “Citadelpark” in te gaan. Ook hier kijkt iedere
Gentenaar al uit naar de heraanleg van dit park en de daaraan gekoppelde renovatie van de vroegere
floraliënhal tegen de volgende bloemententoonstelling. Nog enkele stappen en we waren terug in de
school. Wat een schitterende ontdekking of herontdekking van onze stad!
Greta en ik hadden zo genoten van deze tocht dat we al uitkeken naar wie een volgende wandeling in
Gent zou organiseren. We moesten maar drie maanden wachten. Op zondag 20 augustus 2017 vond
in Wondelgem de “48ste Wondelgem Wandelt” plaats, een organisatie van de “Wondelgemse
Wandelvogels”, aangesloten bij “Gezinssport Vlaanderen”. De eerste maal dat ik bij deze club ben
gaan wandelen dateert reeds van zaterdag 07 januari 1978 t.g.v. hun “Driekoningentocht”. Sindsdien
zijn de kontakten met de voorzitter steeds gebleven maar doordat ik andere verplichtingen had ging ik
er niet elk jaar gaan wandelen. Op zondag 20 augustus 2017 kregen we de mogelijkheid een parkoer
van 8 of 12 km. af te leggen vertrekkende aan het “Gravensteen” te Gent met aankomst in de
“Polyvalente Zaal De Zulle” te Wondelgem. We besloten de 12 km. te doen. Aan de hand van een
fotoreportage met 92 zwart-wit foto’s kregen we een wondermooie cultuur- en vooral natuurtocht
onder de voeten.
In 2018 hebben we al drie wandelingen in Gent meegedaan. De eerste twee hadden als thema “Street
Artfestival”. Groot was mijn verbazing toen ik weet kreeg dat er in Gent zo maar eventjes “93 Street
Artkunstwerken” te bewonderen vallen. Dus wij op zaterdag 21 april 2018 voor het tweede jaar op rij
naar het Sint-Pietersinstituut van waaruit het oudercomité een “Street Artwandeling” van 10 km. door
Gent had uitgestippeld. Ook nu weer kregen we een duidelijke parkoersbeschrijving mee waarop de
nodige uitleg stond van de kunstenaar en het kunstwerk dat we voorbijgingen. We kwamen in veel
straten waar we nog nooit geweest waren, waar we zelfs nog nooit van gehoord hadden. En dan sta je
dikwijls verstomd te kijken, niet alleen van de soms prachtige oude gebouwen maar ook van die
verborgen pareltjes van street art. Ik kan hier uiteraard niet alles tot in detail beschrijven, maar toch
even dit. In de Sleepstraat, in de inham van de Pierre De Geyterstraat kregen we twee grote
fenomenale kleurrijke street artkunstwerken te bewonderen van kunstenaar Joao Mauricio uit
Portugal. En zo leren we dat we Gent nooit volledig zullen kennen. We eindigden in de
Verdedigingstraat, een aflopend straatje dat uitkomt op de Kortrijksepoortstraat. Daar waren langs
beide kanten werken te bewonderen van kunstenaar Mr. Mong. Een schitterende afsluiter van een
fenomenale “Street Artwandeling” in onze stad. Bij aankomst in de school kon ik mijn enthousiasme
niet intomen en ging ik direct de organisatoren bedanken. Na ons wat te hebben opgefrist genoten we
van een aperitief en een lekkere barbecue waarna we in de feestzaal nog een avondje mini-rock
meepikten. Wat een middag en avond om nooit te vergeten!
Veertien dagen nadien, op zondag 06 mei 2018 stond al het groot “Wandel & Fiets Event Gent” van
“Recrea Wondelgem” aangesloten bij “Gezinssport Vlaanderen” op ons programma. Op deze
zonovergoten dag vertrokken we met veel enthousiasme naar het Sint-Lievenscollege in de
Volmolenstraat. We werden aan de ingang al direct verwelkomd door een bestuurslid van de
organiserende vereniging. Op de binnenkoer van de school nodigde het terras ons al uit om iets te
drinken. De inschrijving was in de enorme refter van de school. Iedereen kwam hier aan zijn trekken,
men kon er fietsen en wandelen, er was een thema- en fotowandeling, een GPS zoektocht en het was
ook de start van hun jaarlijkse zomerzoektocht met als thema “Verborgen hoekjes van Gent”.
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De wandelende pen.
Gent, mijn stad die ik nooit volledig zal kennen!
Het stond al langer vast dat wij de “Street Artwandeling” en de fotowandeling zouden doen. We
begonnen met de “Street Artwandeling”. We kregen de “Street Art Map Gent” mee waarop de 93
genummerde “Street Artkunstwerken” aangeduid waren die de stad rijk is, wat een schitterend
document! De parkoersmeester had er in zijn wandeling van 7,3 km. 23 kunstwerken van in
opgenomen tussen de Ham en de Predikherenlei. Meer dan eens hadden we ogen te kort om zoveel
pareltjes van kleur te kunnen aanschouwen. Ik pik er zo maar eentje uit : de “Visser” van kunstenaar
Klaas Van der Linden in de Rembert Dodoensdreef. Vooraleer we de fotowandeling aanvatten
genoten we op het terras van de school van een lekker hapje en drankje.
Onder een stralende blauwe hemel vertrokken we na de middag voor de fotowandeling doorheen “De
Kuip” van Gent. Aan de hand van 69 foto’s kregen we het historisch hart van Gent te zien in al haar
glorie. Aangezien we verplicht waren van foto naar foto te wandelen zagen we veel. We kwamen op
plaatsen waar we misschien al honderd maal voorbij waren geweest maar nooit stil waren blijven
staan om de architecturale historische schoonheid van de gebouwen te bewonderen. Nu namen we
daar de tijd voor. Deze wandeling heeft onze ogen doen opengaan over de rijkdom aan historische
gebouwen, de rijkdom aan monumenten, de rijkdom aan culinaire gelegenheden in onze stad. Op een
terras op de Hooiaard lieten we ons de Tongerlo smaken. Daar het koopjeszondag was heerste er
een gezellige drukte in de stad. In een wat uitgelaten sfeer kwamen we terug in de school waar ik
direct de organisatoren ging bedanken. Dit was het allermooiste dat we in Gent al gewandeld hadden.
Samen met een bevriend koppel, lid van de Reigerstappers Vinderhoute, genoten we op het terras
van meer dan enen Augustijn! Wat een fenomenale schitterende dag!
Op zondag 19 augustus 2018 trokken we terug naar Wondelgem om er deel te nemen aan de “49 ste
Wondelgem Wandelt”. We kozen dit jaar opnieuw voor de fotowandeling die ons bracht van aan het
“Gravensteen” te Gent naar de “Polyvalente Zaal De Zulle” in Wondelgem. De parkoersmeester had
opnieuw zijn best gedaan, een bijna totaal ander parkoer dan vorig jaar. Er waren zelfs enkele stukjes
waar ik nog nooit gewandeld had o.a. over de fiets- en wandelbrug over het “Verbindingskanaal”.
Sinds mijn eerste deelname aan een wandeltocht in Wondelgem, nu 40 jaar geleden, geraakt deze
gemeente ook stilaan volgebouwd. Toch hebben de bouwheren er voor gezorgd dat er tussen de
woonwijken nog plaats is voor groen en natuur. De “Wondelgemse Meersen” waar we doorwandelden
is een wondermooi rustgevend natuurgebied tussen de Industrieweg en de nieuwe verkavelingen.
Volgend jaar, op zondag 18 augustus 2019, organiseren de “Wondelgemse Wandelvogels” hun “50 ste
Wondelgem Wandelt Jubileumtocht”, daarmee zijn ze de oudste wandelorganisatie in onze Gentse
regio. Greta en ik zullen er zeker bij zijn!
Met dit uitgebreid verslag wilde ik vooral aantonen dat er nog iets anders is dan gaan wandelen en
pijltjes volgen en niets gezien hebben!
Bedankt “Oudercomité van het Sint-Pietersinstituut”, de “Wondelgemse Wandelvogels” en “Recrea
Wondelgem”, hopelijk blijven jullie zo’n wandelevenementen organiseren!

Uw verslaggever,
GUY DE JAEGER
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Informatief
Tuin & plantentips najaar
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Informatief
Tuin & plantentips najaar
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