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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,
Het is zaterdag 03 december 2016, de Sint is in aantocht. Ik zal vanavond voor het zekere maar mijn
schoentje bij de schouw zetten. Of ik in het afgelopen jaar braaf ben geweest laat ik in het midden.
Het enige wat ik wel zeker weet is, dat ik er als voorzitter weer alles aan gedaan heb opdat iedereen
het weer naar zijn zin zou hebben gehad. Van klein tot groot, van jong tot oud, iedereen heeft in het
afgelopen jaar zijn hartje kunnen ophalen op de activiteiten die we samen hebben gedaan.
Eind 2015 hebben we een dikke streep getrokken onder het verleden. Met mee te gaan in de fusie
van de drie grote Vlaamse Wandelfederaties zijn we een nieuw tijdperk binnen gestapt. Enkele nieuwe
aandachtspunten binnen ons programma werden uitgetest met positieve gevolgen. In 2017 bestaat
onze vereniging dertig jaar. Ik heb de vereniging opgericht op 24 april 1987. Sindsdien hebben we een
lange weg afgelegd over doornen en rozen. De doornen hebben me hard gemaakt. Tot de dag van
vandaag ben ik echter nooit afgeweken van mijn ideeën hoe de wandelsport er zou moeten uitzien. Dit
strookte niet altijd – en nu nog niet – met de visie van de bondsverantwoordelijken zowel op
provinciaal als op nationaal vlak. Ik stichtte de club in een periode dat er over het hele Vlaamse land
heel wat clubbestuurders waren die eens op tafel durfden kloppen en hun stem durfden verheffen.
Ook zij hebben niets kunnen veranderen. De meesten hebben het zelfs nooit tot bondsbestuurder
gebracht noch provinciaal noch nationaal. Intussen zijn bijna alle straffe figuren van toen van het
wandeltoneel verdwenen of reeds overleden. Ik denk dat ik me stilaan bij de langst zittende stichtende
voorzitters mag rekenen.
Als kleine vereniging (33 leden) hebben we bijna dertig jaar het beste van onszelf gegeven om in de
mate van onze mogelijkheden op bepaalde wandeltochten zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn.
Schitterende busreizen hebben we gedaan, vele clubs over heel België hebben we bezocht tijdens
onze clubweekends, op vele provinciale en nationale wandeldagen waren we goed vertegenwoordigd.
Van de meeste clubs hebben we echter nooit iemand terug gezien. Als ik nu de deelname aantallen
zie van vele organisatiecomités of van op geld beluste organisatoren trekt er een stroomstoot door
mijn grijze haren. Heel erg wordt het als ik dan merk dat goede actieve wandelclubs het meer dan
eens moeten afleggen tegen deze organisatoren. Maar sommigen hebben het geluk in een streek te
liggen die aanspreekt : “Zwalm, het neusje van de zalm!” of “De kust, duin, zee en strand, het is voor
iedereen plezant!”, tot je naar sommige organisatoren gaat!
Ik mag terugkijken op een schitterende loopbaan als parkoersmeester. Over onze laatste grote
wandeltocht krijg ik nu nog altijd veel lof. Intussen blijf ik me amuseren met het uitstippelen van de
parkoersen voor de “Herfstwandeling van de scholen” en voor de “Gezinswandeling op 11 november”.
Beide wandelingen zijn niet meer weg te denken uit het recreatieve sportgebeuren in Destelbergen en
Heusden. Hoe het georganiseerd wandelen gaat evolueren weet momenteel niemand. Wie echter de
wandelkalender “Walking 2017” reeds goed bestudeerd heeft zal er zich zeker vragen bij gesteld
hebben. “Wandelsport Vlaanderen” zowel provinciaal als nationaal verdienen krediet, vernieuwing
mag niet tegen gehouden worden, maar vaste waarden mogen ook niet verdwijnen!
Intussen is het donker geworden. Als straks de Sint en zijn (!) pieten door de straat trekt om de
minderbedeelde kinderen te gaan bezoeken moeten we er misschien even bij stilstaan hoe het komt
dat alles de laatste jaren zo snel verandert! Heel lang geleden, toen ik nog een kleuter was, mocht ik
bij de buren – mijn ouders hadden geen televisie – naar het “Zandmannetje” gaan kijken. Daarna
oogjes dicht en snaveltje toe, welterusten jongen, welterusten maps en paps! Nu gaan de kleutertjes
in de zetel zitten met hun tablet en kijken naar “K 3”. Als het programma gedaan is drukken ze op
toets 1 om het toestel uit te zetten of op toets 2 om het programma te herbekijken. Geen welterusten
maps en paps, neen, die zijn al gaan slapen!
Namens Greta, Alexander en mezelf wensen we aan iedereen op deze wereld “Prettige
eindejaarsfeesten”, een warme kerstperiode in vrede, een nieuwjaarsperiode vol hoop en liefde!
GUY DE JAEGER, voorzitter.
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Waar wandelden we?
Sinds ik begin dit jaar alle klassementen overloop om te kijken waar we vertegenwoordigd waren sta ik
er versteld van waar we zo overal gaan wandelen. Blijven we uiteraard het meest in onze eigen
provincie, in de maanden augustus, september en oktober hebben we alweer het ganse land
doorkruist. Met uitzondering van de provincie Luxemburg waren we in alle provincies één of meerdere
keren ergens vertegenwoordigd. Ook in Nederland en in Frankrijk waren we vertegenwoordigd. Mijn
bijzondere dank daarvoor. Hierna het overzicht van de maanden augustus, september en oktober per
provincie met daarna alfabetisch de plaatsnaam en de naam van de organiserende vereniging.
OOST-VLAANDEREN























BELLEM (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter)
BERLARE (Boerenkrijgstappers)
BOEKHOUTE (De Trekvogels Boekhoute)
DEINZE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
DENDERWINDEKE (Padstappers Geraardsbergen)
DRONGEN (Wandelclub I.P.A. België)
GRAMMENE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
HAMME (Wandelclub ’t Hoeksken)
LEEUWERGEM (W.S.V. Egmont Zottegem)
LEMBEKE (Groep ’t Singel)
MALDEGEM (Switchbak Memorial March-Club Maldegem)
MELLE (W.S.V. Land van Rhode)
OOIKE (WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem)
OUDENAARDE (Hanske De Krijger Oudenaarde)
SINT-NIKLAAS (De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas)
VIANE (Padstappers Geraardsbergen)
VINDERHOUTE (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute)
WAASMUNSTER (Roosenberg Wandelklub Waasmunster)
WATERLAND-OUDEMAN (Wandelclub Roal Benti)
WETTEREN (W.S.V. WETTEREN)
ZOTTEGEM (W.S.V. Egmont Zottegem)
ZWALM (Wandelclub Scheldestappers Zingem)

WEST-VLAANDEREN







ASSEBROEK (Brugsche Globetrotters)
BEERNEM (Wandelclub De Moedige Wandelaars)
BOEZINGE (Wandelclub ‘Nooit Moe Boezinge’)
MIDDELKERKE (Spoetnikstappers)
MOEN (De 12 uren van Lauwe)
OOSTKAMP (Pasar Oostkamp)

ANTWERPEN





BORSBEEK (Bosgeuzen-Voorkempen)
ESSEN (Wandelclub De Sint-Jansstappers)
OLEN (Herentalse Wandelclub)
SINT-KATELIJNE-WAVER (W.S.V. De Kadodders)

VLAAMS-BRABANT





HALLE (De Heidetochten Kester-Gooik)
LIEDEKERKE (De Pajotten Hekelgem)
OUD-HEVERLEE (WSP Heverlee-Leuven)
TERVUREN (W.S.V. Tervuren-Bos)
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Waar wandelden we?
NEDERLAND





EDE (Wandelsportvereniging Blauw-Wit Ede)
GROEDE (W.V. Voor de Wind)
TERNEUZEN (W.S.V. Zelden Rust)
IJZENDIJKE (AVC IJzendijke)

LIMBURG
 BOCHOLT (B.W.K. De Torenkruiers)
 HOUTHALEN-HELCHTEREN (Samen uit samen thuis)
WAALS-BRABANT
 CEROUX-MOUSTY (Comité Provincial de Bruxelles – Brabant Wallon)
 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC (Les Marcheurs du Hain)
HENEGOUWEN
 PONT-A-CELLES (Liberchies Sports et Loisirs)
LUIK
 WELKENRAEDT (Pomona Trotters Welkenraedt)
NAMEN
 FOSSES-LA-VILLE (Footing Club Fosses)
FRANKRIJK
 ZUYTPEENE (Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde)

Mijn oprechte felicitaties!
Een select groepje van leden vertegenwoordigt onze club jaarlijks op enkele internationale
wandelevenementen. Zo vertrok Frieda op vrijdag 12 augustus 2016 voor alweer een 100 km.,
namelijk de “Dodentocht” te Bornem. Ook al verliep de voorbereiding dit jaar niet volgens plan toch
heeft ze deze 100 km. weer tot een goed einde gebracht. Mijn hartelijke felicitaties daarvoor!
Na onze schitterende toeristische en culinaire reis naar de Veluwe waren er bij iedereen wat kilo’s
bijgekomen. Vier van onze leden hebben daar direct wat aan gedaan. Van dinsdag 23 augustus t/m
vrijdag 26 augustus namen Liliane, Frieda, Christiane en Serge deel aan de “Vierdaagse van de
IJzer”. Christiane en Serge waren de vier dagen present, Frieda drie dagen en Liliane twee dagen.
Met start in Koksijde, Diksmuide, Poperinge en Ieper verkenden zij opnieuw een deel van de
kuststreek en van de Westhoek. Ook aan hen mijn oprechte felicitaties!
Maar ook ons jongste lid heeft zich laten opmerken. Geboren op 25 oktober 2011 was Yuma op
zondag 07 augustus 2016 nog geen 5 jaar toen hij in Céroux-Mousty (Waals-Brabant) bijna de
volledige 15 km. wandelde! Over een steeds glooiend parkoer met heel veel onverharde paden maakt
de prestatie van Yuma nog uitzonderlijker. Ook Raven (geboren 02 december’ 2003) en Heaven
(geboren 14 mei 2008) wandelden de 15 km. probleemloos uit. Een dikke proficiat aan alle drie!
Jullie voorzitter, GUY.
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Clubprogramma 2017 – 2018.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal nieuwe klemtonen gelegd in ons programma, met succes tot
gevolg. De stertochten wandelkaart werd afgeschaft, de stiptochten kwamen in de plaats. Na een
evaluatie hierover en na een zeer teleurstellende stiptocht heb ik het volgende besloten. In het vervolg
zal een stiptocht aan strenge criteria moeten voldoen. Een stiptocht moet een tocht worden die in
ieders geheugen gegrift blijft. Een tocht die vanaf volgend jaar het predicaat stiptocht meekrijgt zal dit
ook in het verleden verdiend hebben. Voor de volgende jaren zal ik trouwens mijn jarenlange ervaring
gebruiken om te trachten een schitterend stiptochten programma op te stellen. Bijna alle tochten
worden door de organiserende vereniging als uniek bestempeld, tot je er naar toe gaat! Daarom
worden de stiptochten ook beperkt in aantal. Ondanks de soms verre verplaatsingen maar wetende
dat je een schitterende wandeldag zult beleven kan er toe leiden er toch naar toe te gaan! Op die
tochten goed vertegenwoordigd zijn zal onze vereniging nog meer uitstraling geven!
Intussen heb ik de wandelkalender 2017 al helemaal doorbladerd en daaruit volgend stiptochten
programma opgesteld :


zondag 19 maart

Gentbrugge
Floratochten
Florastappers Gent



zondag 30 april

Aarschot
Vlaamse Wandeldag
Wandel Sportclub Langdorp



zondag 03 september

Schelle
40ste Wandeling door de Rupelstreek
W.S.V. Schelle



zondag 22 oktober

Beringen
Limburg Wandelt – 45ste Internationale Tocht
W.S.V. Wandelend Paal



zaterdag 16 december

Tournai (Doornik)
20ième Marche des Illuminations
Mont-Marche Tournai

Wie al lang meedraait in onze vereniging en in de wandelsport zal het met mij eens zijn, dit is een
schitterend stiptochten programma. Mocht het U nog niet zijn opgevallen, met die vijf stiptochten gaan
we ook naar vijf verschillende provincies!
Nieuw in het afgelopen jaar was ook, dat we gingen proberen na twee tochten ergens een snack te
gaan eten, kwestie van de wandeldag op een gezellige manier te besluiten. Iedereen vond dit initiatief
voor herhaling vatbaar en zo wordt dit vanaf volgend jaar een vast onderdeel in ons programma. In
overleg met Serge staat de datum en plaats voor zo’n trip in het voorjaar reeds vast :


zaterdag 13 mei

Hulst (Zeeland – Nederland)
10de Omloop Vestingstad Hulst
W.S.V. Zelden Rust

Als de kalender het toelaat komt er ook nog zo’n trip na het verlof!

_________________________________________________________________________________
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Clubprogramma 2017 – 2018.
Ook de data en de streek waar onze clubreizen in 2017 en 2018 doorgaan staan reeds vast. In 2017
gaan we van zaterdag 28 oktober t/m woensdag 01 november naar het Eifelgebergte in Duitsland. In
2018 gaan we van woensdag 15 augustus t/m zondag 19 augustus naar Normandië in Frankrijk.
Om ons jaarprogramma 2017 bijna volledig te hebben wil ik jullie nog meegeven dat we ook volgend
jaar onze medewerking zullen verlenen aan de jaarlijkse wederkerende plaatselijke initiatieven te
Destelbergen/Heusden :


op vrijdag 20 oktober



op zaterdag 11 november

Herfstwandeling van de scholen.
Gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt”.

Het jaar 2017 wordt alweer schitterend, onze vereniging bruist van de activiteiten, uw voorzitter begint
aan zijn zesde leven!

Jullie voorzitter, GUY.
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Voorkeurtochten
tot eind maart 2017.
ZONDAG 08 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN)






Nieuwjaarswandeling
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, De Pinte
afstanden : 6 – 12 – 15 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00

ZONDAG 15 JANUARI : ANZEGEM (WEST-VLAANDEREN)







16de Sint-Antoniuswandeltocht
organisatie : De Streuvelsstappers
vertrekplaats : OC Ansold, Landergemstraat 2, Anzegem
afstanden : 6 – 9 – 12 – 16 – 22 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : Unieke natuurwandeling langs landelijke wegen en kerkwegels aan
de voet van de Vlaamse Ardennen tussen Anzegem en Kaster. Verzorgde
rustpost in Kaster. Voor de 9 km. is er een vlak en een heuvelachtig parkoer.

ZONDAG 22 JANUARI : BERLARE (OOST-VLAANDEREN)







Donkmeertocht
organisatie : Boerenkrijgstappers
vertrekplaats : Festivalhal, Donklaan 125, Berlare
afstanden : 4 – 7 – 10 – 12 – 18 – 25 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : Prachtige natuur- en waterwandeling aan het Donkmeer. Twee totaal
verschillende lokale lussen van ca. 6 km. langs de Eendenkooi, Nieuwdonk en
langs de Gratiebossen. Parkoer van 12 km. door Berlarebroek.

ZONDAG 29 JANUARI : GERAARDSBERGEN (OOST-VLAANDEREN)







24ste Manneken-Pistochten
organisatie : Padstappers Geraardsbergen
vertrekplaats : Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, Geraadsbergen
afstanden : 7 – 9 – 12 – 16 – 22 – 26 – 32 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : Mix van natuur en cultuur met de vele monumenten in het
stadscentrum w.o. het meer dan 550 jaar oude Manneken-Pis (1456).

_________________________________________________________________________________
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Voorkeurtochten
tot eind maart 2017.
ZATERDAG 04 FEBRUARI : BORSBEKE (OOST-VLAANDEREN)







30ste Sprokkeltocht – Jubileumtocht
organisatie : W.S.V. Land van Rhode
vertrekplaats : Sint-Antoniuskring, Borsbekestraat 215, Borsbeke
afstanden : 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst : afstempeling tot 17u00!
ZATERDAG 11 FEBRUARI : BRAKEL - MICHELBEKE (OOST-VLAANDEREN)







17de Geutelingentochten
organisatie : Dwars door Brakel
vertrekplaats :Zaal Averbo, Riedeplein 15, Brakel-Michelbeke
afstanden : 6 – 12 – 18 km.
vertrek : van 08u00 tot 14u00
ZATERDAG 18 FEBRUARI : ELSEGEM (OOST-VLAANDEREN)







15de Rondom Elsegemtocht
organisatie : WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem
vertrekplaats : Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 72, Elsegem
afstanden : 5 – 12 – 18 – 23 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
ZONDAG 26 FEBRUARI : KAPELLE-OP-DEN-BOS (VLAAMS-BRABANT)










Vlaams-Brabant Wandelt
25ste Donkerenhamtocht – Jubileumtocht 25-jarig clubbestaan
organisatie : De Sluisstappers
vertrekplaats : Sint-Theresiacollege, Veldstraat 11, Kapelle-op-den-Bos
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 35 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 35 km. tot 11u00
start 24 km. tot 13u00
start 18 km. tot 14u00
informatie : uitgebreide informatie over deze wandelhoogdag in Vlaams-Brabant,
zie : www.sluisstappers.be of in het volgende “Walking Magazine”
ZONDAG 05 MAART : TORHOUT (WEST-VLAANDEREN)








33ste Verloren Kosttocht
organisatie : W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout
vertrekplaats : Zaal De Mast, Industrielaan 2, Torhout
afstanden : 4 – 10 – 14 – 20 – 26 – 35 – 42 – 50 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 50 km. vanaf 06u00
parkoer : Zwerftocht door het Houtland, door de kasteeldomeinen van
Wijnendale en Aartrijke. Vanaf 14 km. door het Verloren Kostdomein.

_________________________________________________________________________________
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Voorkeurtochten
tot eind maart 2017.
ZATERDAG 11 MAART : RONSE (OOST-VLAANDEREN)






Super Klype tocht
organisatie : W.S.V. Chatons Ronse
vertrekplaats : Koninklijk Atheneum, Gustave Royerslaan 39, Ronse
afstanden : 5 – 10 – 14 – 21 – 28 – 35 – 50 – 60 km.
vertrek : van 06u00 tot 14u30!

ZONDAG 19 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN)








Floratochten
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 30 km. tot 12u00
start 24 km. tot 13u00
parkoer : natuurwandeling langs de mooiste plekjes van Gentbrugge en Heusden

ALLEN OP POST!

ALLEN OP POST!

ALLEN OP POST!

ZONDAG 26 MAART : LOVENDEGEM (OOST-VLAANDEREN)







39ste Reigertocht
organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
vertrekplaats : Parochiaal Centrum Lovendegem, Kasteeldreef 75, Lovendegem
afstanden : 5 – 8 – 12 – 18 – 23 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : Alle afstanden verkennen de dorpskern van Lovendegem met zijn groene
hoekjes en passeren het kasteeldomein Dons de Lovendegem. De grotere afstanden
wandelen langs de Lieve en de Kale richting Evergem-Belzele.

STARTPLAATSWIJZIGING !
Net voor dit clubblad bij de drukker werd afgeleverd werden we in kennis gebracht
startplaatswijziging van een organisatie van een bevriende burenclub.

van een

De “36ste Valentijntjestocht” van “Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute” vertrekt op zondag 12
februari 2017 vanuit het “Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk”,Luitenant Dobbelaerestraat 14C te
Zomergem i.p.v. in de “Sint-Martinus Basisschool”,Dreef 47 te Zomergem.

_________________________________________________________________________________
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De Wandelende Pen.
De Veluwe op haar mooist!
Na dertien clubweekends, twee vierdaagse reizen en één zevendaagse busreis, stond dit jaar een
vijfdaagse reis op het programma. Van woensdag 17 augustus t/m zondag 21 augustus maakten we
een schitterende rondreis door de Veluwe. Onze uitvalsbasis was het “Grand Café Hotel Kruller” te
Otterlo. Onze groep bestond uit 18 personen (17 leden) en onze sympathieke wandelvriendin Tini uit
Waddinxveen (Nederland).
Woensdag 17 augustus
Iedereen was vrij om te vertrekken wanneer hij wilde. Tegen 14u00 werd iedereen aan het hotel
verwacht. We zijn reeds vroeg de weg op want we willen nog even via Ede rijden om daar rond de
middag een snack te eten. Het was prachtig zomerweer en op de markt van Ede genoten we op een
terras van de eerste vakantieminuten en van een heerlijke snack. Tegen 14u00 waren we in Otterlo.
Het werd een aangename kennismaking met de hoteldirectie en het personeel. Intussen was iedereen
aanwezig en werden de kamers verdeeld. In de namiddag stond een eerste wandeling in de nabijheid
van het hotel geprogrammeerd. De 15 km. wandelaars gingen met Serge mee, de 7 km. wandelaars
kregen hun voorzitter als gids. Daarvoor moesten we even met de auto buiten Otterlo rijden. We reden
via de Apeldoornseweg richting Ede, langs beide kanten van de weg konden we de uitgestrekte
bossen aanschouwen. De bossen gingen verder over naar heidegebied, de “Edese Heide”. Langs de
Apeldoornseweg waren er verschillende speciaal aangelegde parkings waar één of meerdere
wandelroutes vertrokken en/of aankwamen. Op één van die parkings vertrokken we voor de
“Westenroderoute”. Het werd een schitterende bosrijke wandeling, we genoten met volle teugen van
onze eerste stappen op de Veluwe. Terug in het hotel was het tijd voor een dorstlesser. Na ons te
hebben opgefrist werden we aan tafel verwacht voor het diner. Toen we de menukaart zagen fronste
we al even de wenkbrauwen, een driegangen keuzemenu waar zowel de vis- als de vleesliefhebbers
aan hun trekken kwamen. Ik koos voor de :
o

Champignons uit de oven, salade, roomkaas, knoflook.

o

Gebakken scharrelhoen suprèmefilet, serranoham, rucola, gevogeltecrème.

o

Hollandse poffertjes, kaneelijs, karamelsaus.

Met aangepaste witte en rode wijn was dit eerste diner al culinair hoogstaand.

Donderdag 18 augustus
Daar we op vrijdag een grote rondrit hadden gepland rond de Veluwe hielden we het bij twee korte
verplaatsingen. In de voormiddag bezochten we het “Landgoed Staverden” met zijn kasteel van de
witte pauwen.
Staverden is een compleet landgoed : een kasteel met omliggend park, landbouwbedrijven, bos voor
de houtproductie, een molen, een kapelletje en een begraafplaats, en in vroeger tijd leemkuilen en
een steenoven. Staverden of Staveren behoorde tot de oudste bezittingen van de Gelderse graven
(sedert 1339 hertogen), die er waarschijnlijk al in de 12de eeuw een hof hadden.
In 1299 verkreeg graaf Reinald I van de keizer toestemming Staverden tot een stad te maken, maar
een stedelijke ontwikkeling heeft nooit plaatsgevonden. Staverden bleef een hof, die sinds 1400 door
de Gelderse hertogen in leen werd uitgegeven onder de verplichting witte pauwen te houden en
pauwenveren te leveren voor de helm van de hertog. De pauwenveren worden nu jaarlijks
aangeboden aan de commissaris van de koningin in Gelderland.
Na de Tweede Wereldoorlog en vooral na het overlijden van de laatste particuliere eigenaar, is de tuin
in verval geraakt. In 1998 besloot het “Geldersch Landschap & Kastelen” de tuin te restaureren. Het
had nog heel wat voeten in de aarde voordat de restauratie echt begon.
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Maar in 2006 werd het project “Staverden Versterkt”, waarbij tuin, park en gebouwen in de
landschapskern werden hersteld, echt uitgevoerd. Bijna twee jaar heeft deze restauratie geduurd,
maar in 2007 bezat Staverden dan ook weer een tuin die hoort bij een kasteel. Deze tuin verhoogt de
toeristische waarde van het landgoed enorm.
In een voormalige boerenschuur zijn een bezoekerscentrum en een landschapswinkel gevestigd. Hier
is veel informatie over het landgoed te vinden. We kregen er een videoreportage te zien met uitleg
over de geschiedenis van het landgoed en over de fauna en flora. In de winkel zijn streekproducten te
koop. Daarna wandelden we samen één van de bewegwijzerde wandelroutes op het landgoed. Het
verblijf van de witte pauwen genoot onze bijzondere aandacht. Na deze prachtige natuurwandeling
werden we verwacht in de brasserie van het kasteel voor de lunch. Onder het overdekte terras met
zicht op het prachtig kasteel en de kasteeltuin voelden we ons de koning te rijk.
Na de middag splitste de groep zich in twee. De wandelfanaten o.l.v. Serge wandelden nog de twee
overige bewegwijzerde wandelroutes op het landgoed. De toeristen o.l.v. hun voorzitter bezochten het
“Zandsculpturenfestival” in Garderen. Het eerste gedeelte (binnen) kon vergeleken worden met ons
museum van volkskunde, maar dan in het zand uitgewerkt. De dagdagelijkse taferelen uit
grootmoeders tijd werden er uitgebeeld. Met grote ogen keken we naar het kleinste detail dat door de
kunstenaars werd weergegeven, werkelijk schitterend vakmanschap. Onder een loden zon begonnen
we aan het buitengedeelte. Een pad slingerde zich tussen de immense grote zandsculpturen. Tot slot
werden er in een grote hal een dertigtal spreuken en gezegden uitgebeeld. Wie ze allemaal kon raden
kon in de prijzen vallen. Het was zo bloedheet die middag dat we voor de terugreis aan te vangen ons
nog een verfrissing lieten smaken. Bij aankomst in het hotel lieten we een verfrissende douche zalig
over ons heen komen.
Voor het diner hadden we weer de keuze. Ik koos voor de :
o

Rundercarpaccio, salade, pecorino, pestomayonaise.

o

Kogelbiefstuk van de grill, pepersaus, ratatouille, friet.

o

Cheesecake, rood fruit, bosvruchtenijs.

Een heerlijk diner na een schitterende zomerse dag.

Vrijdag 19 augustus
We gingen wat vroeger ontbijten omdat er een grote “Natuur- en Cultuuruitstap ‘De Veluwe Rond’”
(130 km.) op ons programma stond. Bij het opmaken van het programma had ik een bezoek aan het
“Veluwemeer” met stip aangeduid. Na een klein uurtje rijden stonden we plots aan de rand van dit
immense meer. Een korte pauze om onze benen te strekken en wat foto’s te nemen was
ingecalculeerd. Nadien reden we kilometers langs het meer, indrukwekkend. We hielden nog even halt
pal aan het meer en wandelden even over een stukje strand. We reden nu verder naar het plaatsje
“’t Harde” om de mooiste tuin van de Veluwe te bezoeken. Ver weg van alle drukte en via smalle
baantjes loodste onze Nederlandse gids ons naar deze unieke tuin.
Deze tuin is het levenswerk van Ampie Bouw (76 jaar) die meer dan vijftig jaar geleden begonnen is
met het bouwen van zijn tuin. Op een vlak stuk grond heeft hij een gigantische rotstuin gebouwd. De
tuin torent meer dan vijftien meter boven ’t maaiveld uit en staat bekend als “Ampies Berg”. Het is een
tuin met meer dan 1000 verschillende bloemen en planten afgewisseld met grote vijverpartijen en
indrukwekkende watervallen.
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Na dit uitgebreid bezoek – het was intussen na de middag – reden we naar Elburg.
Elburg is één van Nederlands meest bezienswaardige middeleeuwse stadjes. Je wandelt het plaatsje
binnen via oude wallen, langs grachten en de brokkelige stadsmuur. Pronkstuk in die stadsmuur is de
statige en fotogenieke “Vischpoort” uit de 15de eeuw. De geschiedenis van het stokoud stadje gaat
terug tot het jaar 796. Binnen de muren van Elburg ademen veel straten en steegjes nog de sfeer van
de middeleeuwen uit. In de vesting zijn meer dan 250 monumentale panden te bezichtigen. Elburg is
ook altijd nauw verbonden geweest met de visserij als belangrijke bron van inkomsten voor de
inwoners. In de haven herinneren de gerestaureerde authentieke houten vissersschepen aan het
visserijverleden.
Het bezoek aan Elburg was vrij. Er werden groepjes gevormd naargelang de interesse. Eerst zocht
iedereen een terrasje op om een middagsnack te eten. Ons groepje bestond uit Tini, Greta, Alexis,
Patrick en mezelf. Na de middaglunch kuierden we door de hoofdstraat naar de oude haven. Toen we
daar aankwamen kwam net de boot toe die toeristen tot op het Veluwemeer brengt. Aangezien het de
laatste afvaart was sloegen we het aanbod van Tini niet af. Via een vaargeul waar oude vissersloepen
naast vele peperdure jachten lagen vaarden we het Veluwemeer op. Waar we ’s morgens nog aan de
rand stonden, vaarden we nu voorbij. Terug in de oude haven wandelden we nog door een aantal
steegjes en stonden in bewondering voor de typische geveltjes waarachter zeker een verhaal schuil
ging. Vooraleer de lange terugreis aan te vatten deden we nog een terrasje aan. Terug in het hotel
konden we maar even op adem komen of we werden al aan tafel verwacht voor het diner. Uit het
driegangenmenu moesten we alweer een verschroeiende keuze maken. Ik koos voor het :
o

Lam, ham, rucola, oude kaas, truffelmayonaise.

o

Gegrilde zeebaarsfilet, tagliatelle, spinazie, schaaldierensaus.

o

Dame blanche, vanillesaus, chocoladesaus, crumble van brownie.

Zaterdag 20 augustus
Deze dag stond volledig in het teken van de heide en de heidefeesten. Na het ontbijt vertrokken we
naar Ede om deel te nemen aan de “Heidetocht” van “Wandelsportvereniging Blauw-Wit Ede”. In 2010
waren Greta en ik er al eens te gast. Het werd toen een onvergetelijke kennismaking met deze club en
met de heide. Voor dit jaar had de parkoersmeester het over een gans andere boeg gegooid. Wie de
20 km. wandelde had één rustpost aan de rand van de heide na 10 km.. Dit was op dezelfde plaats
als in 2010, met dien verstande dat we nu met zowel het eerste als met het tweede gedeelte bijna
volledig op de heide wandelden. Over het mulle heidezand was het niet altijd gemakkelijk stappen,
maar het uitzicht dat we kregen was indrukwekkend mooi. Aan de rand van dit gebied doken we af en
toe de heidebossen in. Vermeldenswaard hierbij is zeker de schitterende bewegwijzering, wat een
werk moet dat niet geweest zijn in een gebied waar je bijna niets hebt om een pijltje aan op te hangen!
Na een drankje en een hartverwarmend afscheid met de organisatoren begaven we ons allen naar het
centrum van Ede waar de “Heidefeesten” in volle gang waren. Na ergens een snelle hap te hebben
genuttigd keken we ’s avonds naar de heideoptocht die door de straten van Ede trok. Toen we terug
naar de auto gingen kregen we nog een stevige regenvlaag over ons heen. In het hotel aangekomen
dronken we voor onze laatste avond nog samen een afsluitertje.
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Zondag 21 augustus
Voor de allerlaatste keer mochten we aanschuiven aan het uitgebreid ontbijtbuffet. Na het inladen van
de bagage stond er nog een gezamenlijke wandeling vanuit het hotel op het programma. Van onze
gids Bert vernamen we iets meer over het ontstaan van Otterlo en over de natuur daaromheen. Het
werd een mooie wandeling waarbij we voor de allerlaatste keer de rijkdom aan bos en heide op de
Veluwe konden aanschouwen. Tegen de middag waren we terug in het hotel voor het afscheidsdiner.
Met het aperitief klonken we op deze schitterende clubreis en op de vriendschap al over de grenzen
heen. Een woord van dank door Bert aan de organisatoren werd meermaals op applaus onthaald.
Vooraleer ik het slotwoord kon zeggen moest ik toch even van mijn glas cava nippen. Iedereen werd
van harte bedankt voor die fijne vijfdaagse. Serge werd bedankt om voor ons opnieuw een tophotel te
hebben uitgezocht. Tini werd bedankt voor haar gouden tips die hadden geleid tot een schitterend
programma. Het glas werd geheven en afspraak gemaakt om er in 2017 opnieuw een vijfdaagse van
te maken.
Na dit officieel gedeelte volgde het afscheidsdiner. De kok had alweer al zijn culinaire troeven op tafel
gegooid zodanig dat we weer een verschroeiende keuze moesten maken. Ik koos voor de :
o

Speltsoep : gerookte forel, mosselen, peterselie.

o

Tajine van lam, lamskotelet, couscous, groenten.

o

Warm chocoladetaartje, bloedsinaasappel ijs.

Na alweer genoten te hebben van het hoogstaand culinair diner riep ik de kok uit zijn keuken samen
met één van de diensters. Ik bedankte hen voor die schitterende vijfdaagse in het hotel, voor de
culinaire hoogstaande diners en voor de vriendelijke gastvrije bediening. Het rechtstaand applaus
deed hen meer dan deugd en de kok bedankte ons op zijn beurt voor zoveel lof aan het
hotelpersoneel. Stilaan werd het dan tijd om afscheid te nemen van elkaar. We wensten elkaar een
goede terugreis en tot volgend jaar.

Uw verslaggever,
GUY DE JAEGER.
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Kookhoekje

(Overgenomen uit het infoblad W.S.V. Holsbeek januari 2010)
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