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Woordje van de voorzitter

.

Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is zondagavond 26 november als ik me aan mijn schrijftafel zet voor mijn 108ste voorwoord. In de
afgelopen week heb ik als voorzitter en als mens mijn plicht gedaan. Dit weekend zijn mijn training en
mijn wandelschoenen onaangeroerd in de kast gebleven. Het begon allemaal op dinsdag 21
november. Op die dag had de uitvaartplechtigheid plaats van de heer Etienne van der Veeken.
Etienne is nog lid geweest van onze vereniging. Zijn levensloop in de wandelsport overlopen is
onbegonnen werk. Als stichter van “De Mosselstappers” heeft hij de wandelsport in ZeeuwsVlaanderen op de kaart gezet. Hij bracht het tot in het bestuur van de “Zeeuwse Wandelsport Bond”.
Een volgende mijlpaal in zijn bestuurscarrière was zijn zitting in de Raad van Bestuur van de “Vrije
Vlaamse Recreatiesporten”. Daarnaast was hij nog actief bij het “Rode Kruis” en bij de “Open VLD”.
Tijdens één van de getuigenissen bleek dat het feitelijk allemaal begonnen is met zijn deelname aan
de Europamars. Daar leerde hij zijn toekomstige echtgenote Mireille kennen. De vlam sloeg in de pan,
werd bezegeld met een huwelijk en gezegend met twee kinderen. Gans Europa heeft hij afgereisd om
te wandelen en te verbroederen.
Zeven jaar geleden werden de eerste symptomen van kanker waargenomen. Hij bleef evenwel de
wandelsport trouw, hij bleef organiseren, hij bleef bestuurder bij de wandelsportfederatie. De laatste
jaren kwamen we elkaar vaak tegen. We rakelden oude herinneringen op, we keken naar de
toekomst, ook al wist hij niet hoe lang hij nog een toekomst had. Maar hij bleef positief denken en was
dankbaar omdat hij het nog allemaal mocht en kon meemaken. Plots werd het hem dan toch teveel en
moest hij zijn bestuursmandaten opgeven, maar gaan wandelen zouden ze hem niet afpakken. Op
dinsdag 14 november is hij aan zijn allerlaatste wandeltocht begonnen, de wereld rond. Bedankt
Etienne voor al het mooie dat je ons achterliet. Op de uitvaartplechtigheid was onze vereniging nog
vertegenwoordigd door Katty, Annie en Julien en Bie en Jean-Pierre. Waarvoor mijn oprechte dank.
Op zaterdagavond 25 november stond het mosselfestijn van de “Vrije Gemengde Basisschool De
Krekel” te Sint-Amandsberg in mijn agenda. Reeds meer dan twintig jaar houd ik eind november de
datum in het oog waarop we mosselen kunnen gaan eten in de school waar onze zoon de
kleuterschool en het lager onderwijs heeft doorlopen. Ieder jaar gaat de opbrengst naar de uitbreiding
en verfraaiing van de school. Dit jaar was het voor uitbreiding en aanschaffen van nieuwe
fietsenrekken. Meer dan 800 mensen kwamen mosselen, vol-au-vent of kaaskroketten eten. Tientallen
leerkrachten, leden van het oudercomité, vrijwilligers en leerlingen stonden zowel ’s middags als ’s
avonds klaar om iedereen met de glimlach te bedienen. Ook Alexander was opnieuw van de partij om
mee te helpen. Bedankt aan de directie en alle medewerkers, tot volgend jaar!
Deze namiddag – zondag 26 november – ging ik dan op bezoek bij een kennis op de dienst
“Palliatieven Zorg” in het AZ Sint-Lucas te Gent. Het werd een enorme ervaring. Iedere maand
trachten ze op een zondagmiddag een uurtje vrij te maken voor een muzikaal intermezzo. Toen we dit
vernamen besloten we onze kennis een bezoek te brengen. De verantwoordelijke van de dienst
verwoordde het in haar welkomstwoord als volgt : “Muziek brengt rust, maar ook een glimlach op de
gezichten. Naar het “Festival van Vlaanderen” gaan is voor niemand hier nog weggelegd, daarom
halen we het festival naar hier”. Het was de harpeniste Marianne Hofman die met haar betoverende
klanken de patiënten en familieleden een uur wist te boeien. De patiënten wegdromend in een andere
wereld, de familie dankend omdat dit mogelijk wordt gemaakt en het de pijn en leed wat verzacht. Na
dit concert kregen de patiënten en familieleden een glaasje cava en een hapje aangeboden. Bedankt
aan die vele verplegers en vrijwilligers die dag en nacht in de weer zijn om het hun patiënten zo
aangenaam mogelijk te maken.
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Toen we afscheid namen en ik de deur van de palliatieven afdeling achter mij dicht deed, besefte ik
maar de warmte, de tederheid, de menselijkheid, die daar achter de deur verdween. Plots stonden we
weer in die andere wereld waar liefde en menselijkheid soms ver te zoeken zijn. Misschien moeten we
allemaal eens één dag en nacht vrijwilligerswerk gaan doen op zo’n afdeling, dan zouden we
waarschijnlijk pas beseffen hoe goed we het allemaal hebben!
Als dit clubblad in jullie brievenbus zal vallen zullen we reeds tussen Kerst en Nieuwjaar zijn. Laat ons
in deze periode dan ook eens stilstaan bij diegenen die getroffen worden door armoede en door
oorlog. Als je dagelijks de krant openslaat lijkt de wereld één groot slagveld. Op alle
herdenkingsplechtigheden van de oorlog 1914 – 1918 zegden alle bewindvoerders dezelfde woorden :
“Nooit meer oorlog!”. Er is nog nooit zoveel gevochten geweest als het voorbije jaar! Er zijn nog nooit
zoveel terreuraanslagen geweest als in het voorbije jaar!
Armoede is een andere kwaal van deze tijd. Niemand zou iets te kort mogen hebben en toch stijgt
ieder jaar het aantal mensen die onder de armoedegrens leven. Het is schrijnend op de “Gentse
Winterfeesten” te moeten vaststellen dat langs de ene zijde van de Sint-Niklaaskerk de champagne en
de hapjes rijkelijk over de tong gaan en langs de andere zijde de aan wal geraakte zonderlingen zich
voeden met hetgeen die anderen dagelijks wegsmijten!
Beste leden en vrienden, beste sympathisanten, mevrouw, mijnheer, het mag al eens een voorwoord
zijn dat even aandacht besteedt aan de dingen des levens. Als ik na dit alles één nieuwjaarswens
mag doen is deze de volgende : “Ik wens – als mijn gezondheidstoestand het toelaat – nog vele jaren
voorzitter te mogen zijn zodanig dat we samen in vriendschap, in kameraadschap, in een warme
menselijke omkadering, onze hobby verder kunnen uitoefenen en kunnen genieten van al het mooie
dat de wereld te bieden heeft!”. Verder in dit clubblad vindt U het volledig clubprogramma 2018. Het
wordt alweer een schitterend jaar met voor elk wat wils!
Namens Greta, Alexander en mezelf wens ik iedereen een vreugdevolle overgang van oud naar nieuw
en voor 2018, een goede gezondheid, een warme liefdevolle thuis en veel mooie wandelingen.

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.
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Waar wandelden we?
Sinds ik me de moeite getroost om alle klassementen te overlopen aangevuld met de informatie die ik
van alle leden krijg toegestuurd, sta ik van langs om meer verstomd van de verplaatsingen die we
afleggen om te gaan wandelen en de kleuren van de vereniging te verdedigen. Na zo’n gigantisch
werk kom ik telkens tot de vaststelling dat ik daar veel vroeger had moeten mee beginnen. Zo had
iedereen kunnen vaststellen dat we werkelijk een actieve wandelclub zijn. We zijn door de jaren heen
op onze eigen organisaties steeds karig beloond geweest voor onze representativiteit over het ganse
land heen. Sommige comités en clubs kom ik zelden tegen in klassementen, maar als ze inrichten
krijgen ze wel meer dan duizend wandelaars over de vloer. Wij konden daar alleen maar van dromen!
Maar goed, in onze organisatiejaren speelden andere factoren ook een rol. Ik heb deze periode echter
al lang afgesloten. Vele club- en bondsbestuurders van in die tijd zijn reeds overleden of van het
wandeltoneel verdwenen, met diegenen die nu nog actief zijn in de wandelsport werden opnieuw
vriendschapsbanden gesmeed en is het steeds een blij weerzien als we elkaar ergens tegen komen.
Meermaals krijg ik nu te horen : “Guy, mocht je toch nog eens een wandeltocht organiseren, wij
komen zeker met een bus!”. Het is spijtig dat we meer dan twintig jaar hebben ingericht en nu ik op
pensioengerechtigde wandelleeftijd ben gekomen, ik de erkenning krijg. Misschien wordt ik ooit toch
nog eens gelauwerd voor mijn staat van dienst in de wandelsport en voor mijn vereniging.
Intussen wijzen de puike clubprestaties over gans België en Nederland erop, dat we na dertig jaar nog
een actief dynamisch clubje zijn. Voor sommigen van ons beginnen de verre verplaatsingen soms
door te wegen, maar de wil om naar zoveel mogelijk nog ongekende plaatsen te gaan wandelen haalt
bij velen de bovenhand. Het bewijs hiervan wordt geleverd met de verplaatsingen naar de provincie
Luik. Het opmerkelijkste resultaat hebben we zelfs in die provincie behaald. In Amel t.g.v. de “44ste
Internationale Wanderung Charly’s Wanderclub Montenau” waren we met twintig leden aanwezig, een
puike clubprestatie!
Ook onze representativiteit in de provincie West-Vlaanderen wens ik hier eventjes in het daglicht te
plaatsen. Jaren hebben we misschien deze provincie te weinig aangedaan, maar dit jaar hebben we
dat al ruimschoots goedgemaakt.
Aan iedereen mijn hartelijke dank voor alweer een schitterend wandeljaar dat we als vereniging achter
de rug hebben.
Mij rest nu nog een overzicht te geven waar we in de maanden augustus, september en oktober
vertegenwoordigd waren. Opnieuw staan de tochten per provincie alfabetisch vermeld met tussen
haakjes de naam van de organisator.
OOST-VLAANDEREN



















BAASRODE (W.S.V. Baasrode)
BEERLEGEM (Op Stap Zwalm)
BELLEM (W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter)
BOEKHOUTE (De Trekvogels Boekhoute)
DEINZE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze)
HAMME (Wandelclub ’T Hoeksken)
KALKEN (Postiljon Wandelclub Merelbeke)
KRUIBEKE (Wandelclub De Lachende Klomp)
LEEUWERGEM (W.S.V. Egmont Zottegem)
LEMBEKE (Groep ’T Singel)
MELLE (W.S.V. Land van Rhode)
MERELBEKE (Postiljon Wandelclub Merelbeke)
MIDDELBURG (Wandelclub Roal Benti)
ONKERZELE (Padstappers Geraardsbergen)
OOMBERGEN (W.S.V. Egmont Zottegem)
PARIKE (Everbeekse Wandeltochten)
SERSKAMP (Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen)
SINT-DENIJS-WESTREM (Florastappers Gent)
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OOST-VLAANDEREN (vervolg)












SINT-DENIJS-WESTREM (Wandelclub I.P.A. Belgiê)
STEKENE (Wandelclub De Smokkelaars Stekene)
URSEL (KKRO Gent Mars Leger-Natie)
VINDERHOUTE (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute)
VLIERZELE (Burchtstappers Herzele)
WAASMUNSTER (Durmestappers)
WAASMUNSTER (Roosenberg Wandelklub Waasmunster)
WACHTEBEKE (De Kwartels)
WONDELGEM – Lijntocht Gent – Wondelgem (Wondelgemse Wandelvogels)
ZOMERGEM (De Marchmannekes Waarschoot)
ZWALM (Wandelclub Scheldestappers Zingem)

WEST-VLAANDEREN














ARDOOIE (De Spartastappers Ardooie)
BISSEGEM (Guldenbergstappers Wevelgem)
BOEZINGE (Wandelclub ‘Nooit Moe’ Boezinge)
HERTSBERGE (Wandelclub Beernem)
INGELMUNSTER (Aviflorastappers Ingelmunster)
LEDEGEM (’T Wandel Voetje)
OOSTENDE (W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende)
OOSTNIEUWKERKE (Sportkring Oostnieuwkerke)
SINT-JORIS-BEERNEM (Wandelclub Beernem)
TORHOUT (W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout)
WENDUINE (De Hanestappers)
WEVELGEM (De 7mijl-stappers Moorsele)
ZONNEBEKE (Drevestappers Zonnebeke)

LUIK






AMEL (Charlys Wanderclub Montenau)
OUPEYE (La Godasse Oupeye)
THEUX (Les Marcheurs Franchimontois)
VISE (Marcheurs de la Basse-Meuse Visé)
WELKENRAEDT (Pomona Trotters Welkenraedt)

ANTWERPEN





BORNEM (Dodentocht – Kadee)
BURCHT (Marching Team 11de Bataljon Genie)
SCHELLE (W.S.V. Schelle)
WILLEBROEK (De Vaartlandstappers)

LIMBURG
 BERINGEN (W.S.V. Wandelend Paal)
 OOSTHAM (Torenvrienden Oostham)
 WELLEN (Wellense Bokkerijders)
NEDERLAND
 GROEDE – Provincie Zeeland (W.V. Voor de Wind)
 OOSTERBEEK – Provincie Gelderland (Politie Sportvereniging Renkum)
 SLENAKEN – Provincie Limburg (Wc Gulpdaltocht)
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Waar wandelden we?
HENEGOUWEN
 ELLIGNIES-SAINTE-ANNE (Les Marcheurs du Souvenir de Leuze)
 STREPY-BRACQUEGNIES (Marching Team Saint Gabriel)
NAMEN
 DAUSSOULX (Les Castors des Comognes de Vedrin)
 WINENNE (Les Panards Winennois)
VLAAMS-BRABANT
 TERVUREN (W.S.V. Tervuren-Bos)
WAALS-BRABANT
 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC (Les Marcheurs du Hain)
FRANKRIJK
 GODEWAERSVELDE (Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde)

Mijn oprechte felicitaties!
In het vorig clubblad had ik het al uitvoerig over de deelname van drie leden aan de “100 km.
Dodentocht” te Bornem. Intussen heeft een vierde lid haar zinnen gezet om er volgend jaar ook aan
deel te nemen!
Ook op de “Vierdaagse van de IJzer” was onze vereniging opnieuw vertegenwoordigd. Van dinsdag
22 augustus t/m vrijdag 25 augustus wandelden Frieda, Liliane, Christiane en Serge en Daisy en
Marc, één of meerdere dagen of de volledige vierdaagse. Met start in Koksijde, Diksmuide, Poperinge
en Ieper, verkenden zij opnieuw een deel van de kuststreek en van de Westhoek.
Dat we met Marc Van Holsbeke stilletjes aan een geroutineerde lange afstandstapper in onze rangen
hebben, daar kunnen we niet meer naast kijken. Als voorbereiding op de “100 km. Dodentocht” bracht
hij op zaterdag 05 augustus de “Adriaanstocht” (50 km.) te Onkerzele (organisatie Padstappers
Geraardsbergen) tot een goed einde.
In september voegde hij nog twee lange afstandtochten aan zijn palmares toe. Op zondag 03
september nam hij deel aan de 50 km. te Schelle (organisatie W.S.V. Schelle) t.g.v. hun jubileumtocht
“40ste Wandeling door de Rupelstreek”.
Op zaterdag 16 september nam hij in Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (organisatie Les Marcheurs du
Hain) deel aan de wandelklassieker “41ème Marche de l’Empereur”. Op een steeds glooiend parkoer
bracht hij daar de 60 km. tot een goed einde.
Aan onze meerdaagse stappers en lange afstandstappers, hartelijk gefeliciteerd voor jullie prestaties
in 2017.

Jullie voorzitter, GUY
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Clubprogramma 2018.
Voor het clubprogramma 2017 waren we een andere weg ingeslagen. Weg met de stertochten, leve
de stiptochten. De vijf vooruitgeschoven tochten hadden allemaal een (reden om opgenomen te
worden in dit programma. Ook al organiseren we geen wandeltocht meer en hebben we geen
verplichtingen meer, toch is het opmaken van een clubprogramma een ondankbare taak. Voor het
eenendertigste jaar heb ik ook nu in eer en geweten gehandeld en rekening gehouden met nog meer
factoren dan de voorgaande jaren. Doordat iedereen bij ons vrij blijft te gaan wandelen waar hij/zij wilt
is het niet evident om op alle vijf de stiptochten goed vertegenwoordigd te zijn. Voor 2018 heb ik
echter een programma uitgewerkt dat op één verplaatsing na alle anderen voor iedereen doenbaar is.
Meermaals heb ik het al gezegd en geschreven, we komen in een tijdperk dat vele verenigingen in
België en Nederland een jubileum te vieren hebben. Bij velen gaat dat gepaard met het organiseren
van een jubileumtocht. Zo zijn vier van de vijf stiptochten een jubileumtocht. We sluiten het jaar
opnieuw af met een uitstap met de trein naar een avondlijke kersttocht.
Hierna vindt U de vijf stiptochten voor 2018 :


zondag 18 maart

Lesdain
40ste Paasleliewandeling
Mont-Marche Tournai



zondag 10 juni

Sint-Gillis-Waas
Wase Poldertochten
45 jaar Wandelclub De Lachende Klomp



zondag 22 juli

Leest
30ste Zennetochten
Wandelclub De Slak



zondag 07 oktober

Ternat
40ste Kruikenburgse Wandeltochten
Wandelclub Kruikenburg



zaterdag 15 december

Mechelen
Gouden Carolus Christmaswandeling
Wandelclub Opsinjoorke Mechelen

Een vast onderdeel van ons programma blijft één wandeltocht waarna we samen een snack gaan
eten. Dit is niet alleen een ideale manier om een wandeldag in feeststemming af te sluiten, maar ook
een moment om de vriendschapsbanden te verstevigen en om plannen te smeden voor de toekomst.
Hierna de gegevens van die tocht :


zaterdag 14 april

Nukerke
Zevenbundertocht
Op Stap door Nukerke

Ook in 2018 doen we een vijfdaagse clubreis. Na de Veluwe (2016) en het Eifelgebergte (2017)
trekken we nu van zondag 28 oktober t/m donderdag 01 november naar Nederlands-Limburg. Tussen
Maastricht en Aachen verblijven we in “Hotel Gerardushoeve” te Heijenrath. Intussen zijn de
inschrijvingen voor deze reis afgesloten.
Ons jaarprogramma zou niet volledig zijn zonder onze medewerking te geven aan de jaarlijks
wederkerende plaatselijke initiatieven te Destelbergen/Heusden, deze gaan door op volgende data :


vrijdag 19 oktober

Herfstwandeling van de scholen.



zondag 11 november

Gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt”
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Clubprogramma 2018.
Dat ik na dertig jaar voorzitterschap een nieuwe klemtoon in ons clubprogramma wil leggen is een
voortvloeisel uit onze representativiteit over de provincie- en landsgrenzen heen. Ik vind het volgende
te proberen waard. Voor het eerste jaar zult U regelmatig een voorkeurtocht vinden die ons over die
grenzen brengt. De meeste van die tochten zal ikzelf al één of meerdere keren gewandeld hebben en
ik vind het dan ook eens de moeite om er met een paar leden naar toe te gaan. In het weekend dat
zo’n tocht in het programma staat zal er nu ook steeds een wandeltocht vermeld worden die in onze
provincie wordt georganiseerd. Eén uitzondering wordt gemaakt voor de weekends waarop een
stiptocht staat geprogrammeerd. Het is nog altijd de bedoeling om op een stiptocht met zoveel
mogelijk leden daar aanwezig te zijn.
Ik wens deze bijdrage aangaande ons clubprogramma 2018 te besluiten met de stad in de kijker te
plaatsen waar we zopas ons werkjaar 2017 feestelijk hebben afgesloten, namelijk Doornik. Op zondag
24 juni 2018 wordt daar eveneens de “Marche Nationale F.F.B.M.P.” georganiseerd. Uit de gegevens
die ik reeds in mijn bezit heb wordt het een tocht met voor iedereen wat wils. De 5 en 10 km.
verkennen Doornik met zijn historische gebouwen, de 20 en 30 km. gaan naar en tot op de MontSaint-Aubert. In het laatste nummer van het “Bulletin F.F.B.M.P. – nr. 6 – november-december 2017”
stond een uitgebreid geïllustreerd artikel over Doornik. Ook al is dit artikel in het Frans, ik wil het jullie
niet onthouden, U vindt het verder in dit clubblad. Afspraak op zondag 24 juni 2018 voor deze
wandelhoogdag binnen de Franstalige Federatie.
Zo, beste leden, ons jubileumjaar 2017 was schitterend, ook 2018 kondigt zich fantastisch aan. Ik
wens jullie alvast vele mooie wandelingen!

Jullie voorzitter, GUY.

OPGELET: Onze vereniging heeft een nieuw e-mail adres en website :
info@belgnedwandelverbroedering.be / www.belgnedwandelverbroedering.be
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Voorkeurtochten
tot eind maart 2018.
ZONDAG 07 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN)







Nieuwjaarswandeling
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : Gemeenschapsschool De Kleine Prins, Kasteellaan 1, De Pinte
afstanden : 5 – 7 - 9 – 12 – 15 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
te bereiken : station De Pinte op 600 meter van de startplaats

ZATERDAG 13 JANUARI : EEKLO (OOST-VLAANDEREN)








Sint-Jozeftocht
organisatie : Wandelclub Roal Benti
vertrekplaats : Basisschool Sint-Jozef, Abdijstraat 33, Eeklo
afstanden : 4 – 7 – 10 – 14 – 16 – 20 – 23 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
start 23 km. tot 12u00
start 20 km. tot 13u00
start 16 km. tot 14u00
aankomst vóór 17u00!

ZONDAG 14 JANUARI : NAMUR (NAMEN)








40ème Marche de la Citadelle – Jubileumtocht
organisatie : Les Spitants de Namur
vertrekplaats : Arsenal (Université de Namur), Rue Bruno 11, Namur
afstanden : 4 – 7 – 12 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
afstempeling tot 17u00!
te bereiken : station Namen op 700 meter van de startplaats

ZONDAG 21 JANUARI : HOFSTADE (OOST-VLAANDEREN)






Sint-Antoniustocht
organisatie : W.S.V. De Kadees
vertrekplaats : School De Vlieger, Hofstade-Dorp 44, Hofstade
afstanden : 5 – 8 – 10 - 12 – 15 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00

ZONDAG 28 JANUARI : GERAARDSBERGEN (OOST-VLAANDEREN)







25ste Manneken-Pistochten – Jubileumtocht
organisatie : Padstappers Geraardsbergen
vertrekplaats : Jeugdcentrum De Spiraal, Zakkaai 29, Geraardsbergen
afstanden : 7 – 10 – 12 – 16 – 22 – 26 – 32 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
te bereiken : station Geraardsbergen op 1 km. van de startplaats
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ZONDAG 04 FEBRUARI : SINT-PAUWELS (OOST-VLAANDEREN)







Lichtmiswandeltocht
organisatie : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas
vertrekplaats : Parochiaal Dienstencentrum Klapdorp, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels
afstanden : 3,5 – 6 – 10 – 15 – 25 – 32 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst vóór 17u00!

ZONDAG 11 FEBRUARI : ZOMERGEM (OOST-VLAANDEREN)







37ste Valentijntjestocht
organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
vertrekplaats : Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk,
Luitenant Dobbelaerestraat 14C, Zomergem
afstanden : 5 – 8 – 11 – 15 – 18 – 21 – 25 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst tot 17u00!

ZONDAG 18 FEBRUARI : BAUDOUR (HENEGOUWEN)








40ème Marche du Mouligneau – Jubileumtocht
organisatie : Les Sans Soucis – Ghlin
vertrekplaats : Salle Polyvalente, Parc Communal de Baudour, Baudour
afstanden : 4 – 7 – 12 – 20 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 30 km. tot 11u00
start 20 km. tot 13u00
start 12 km. tot 14u00
afstempeling tot 17u00!

ZONDAG 18 FEBRUARI : AALTER (OOST-VLAANDEREN)






Biezemveldwandeling
organisatie : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter
vertrekplaats : Restaurant ’t Biezemhof, Kattewegel 1, Aalter
afstanden : 4 – 6 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00

ZATERDAG 24 FEBRUARI : MOERZEKE (OOST-VLAANDEREN)







Glazendorptocht – 45 jaar Wintertochten
organisatie : Wandelclub ’T Hoeksken
vertrekplaats : Zaal Ter Munken, Scheldestraat 39, Moerzeke
afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst vóór 17u00!
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ZONDAG 25 FEBRUARI : ZOERSEL (ANTWERPEN)







Antwerpen Wandelt
35ste Trappistentocht – 10 miles van Zoersel
organisatie : W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel
vertrekplaats : Sporthal Gemeenteschool Beuk en Noot, Achterstraat, Zoersel
afstanden : 6 – 10 – 12 – 16,2 – 20 – 24 – 30 – 42 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00

ZATERDAG 03 MAART : BORSBEKE (OOST-VLAANDEREN)







16de Bacchustocht
organisatie : Burchtstappers Herzele
vertrekplaats : Zaal Sint-Antoniuskring, Provincieweg, Borsbeke
afstanden : 3,5 – 6 – 10 – 14 – 18 – 23 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
te bereiken : station Herzele op 1,5 km. van de startplaats

ZONDAG 11 MAART : STEENDORP (OOST-VLAANDEREN)






Omloop van Temse
organisatie : Wandelclub Temse
vertrekplaats : Polyvalente Zaal, Gelaagstraat 161, Steendorp
afstanden : 7 – 14 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00

ZONDAG 18 MAART : LESDAIN (HENEGOUWEN)






40ste Paasleliewandeling – Jubileumtocht
organisatie : Mont-Marche Tournai
vertrekplaats : Serres Duroisin, Rue de la Forêt 6, Lesdain
afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 16u00
start 20 en 30 km. tot 14u00

ZONDAG 25 MAART : LOVENDEGEM (OOST-VLAANDEREN)






40ste Reigertocht – Jubileumtocht
organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
vertrekplaats : Parochiaal Centrum Lovendegem, Kasteeldreef 75, Lovendegem
afstanden : 5 – 8 – 12 – 18 – 23 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
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