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Driemaandelijks tijdschrift  van “De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering” 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Het is zondagmiddag 01 december als ik me aan mijn schrijftafel zet voor mijn 116de voorwoord. Gisteren heb 
ik als voorzitter opnieuw een hoogdag beleefd. Samen met mijn echtgenote waren we te gast op de 
slothappening van de “Te Gekke Wandelingen” campagne 2019 te Schaffen (Provincie Vlaams-Brabant). Iets 
meer dan een jaar geleden, namelijk op zaterdag 29 september 2018, tijdens de academische zitting ter 
gelegenheid van de “1ste Wandelbeurs” van Wandelsport Vlaanderen te Mechelen was het speciale moment, 
de voorstelling van “Te Gek!?”. Muzikant Guy Swinnen, peter van het project en frontman van rockgroep The 
Scabs nam daar het muzikale gedeelte voor zijn rekening. De dagen daarna spookte steeds de volgende 
gedachte door mijn hoofd : “Je moet gek zijn om aan zo’n wandeling deel te nemen”. Maar er bleef iets hangen, 
iets dat mij niet losliet! Toen in de week van 11-17 februari 2019 onverwacht de lente haar intrede deed besloot 
ik om naar de “Te Gekke Wandeling” te Zoerle-Parwijs (Provincie Antwerpen) te gaan. Die donderdag 14 
februari 2019 heeft intussen mijn wandelbeleving een andere wending gegeven. Toen de huidige 
bondsvoorzitter me midden juli contacteerde of hij mij even in Bottelare kon spreken over onze mogelijke 
samenwerking voor zo’n wandeling te Gent, heb ik direct ja gezegd. Vanaf die dag, zondag 21 juli 2019, ben 
ik in een andere wandelwereld terechtgekomen. Sinds die dag is alles in een stroomversnelling gegaan. Het 
ultieme doel is zaterdag 03 oktober 2020 waar we samen met verschillende partners het startsein zullen geven 
van de nieuwe campagne van “Te Gek!?” rond het thema “verslaving”! Intussen hebben reeds twee 
vergaderingen plaats gehad met betrekking tot deze organisatie. Het enthousiasme dat van iedereen uitstraalt 
is enorm. Samen gaan we er iets fantastisch van maken. Samen gaan we deze problematiek waar zoveel 
mensen mee kampen in de kijker plaatsen, deze mensen trachten te bereiken om naar ons toe te komen, te 
komen wandelen, te komen praten, te komen genieten, om zo een ander beeld te krijgen op deze wereld! Alle 
partners in deze organisatie zijn ervan overtuigd dat we met zulke initiatieven vele mensen kunnen helpen 
naar een doelgerichter leven met vreugde en vriendschap. Als ik deze woorden op papier zet ben ik enigszins 
aangedaan en moet ik een traan wegpinken, maar ik ben fier dat we als kleine wandelvereniging aan zo’n 
initiatief onze medewerking mogen verlenen. 
 
De slothappening 2019 te Schaffen was er een om in te kaderen. Om 11u00 werd voor de ingang van de 
startzaal verzamelen geblazen voor genodigden, federatiebestuurders, afgevaardigden van “Te Gek!?”, van 
“Parantee-Psylos” en zoveel andere partners voor de start van een prominentenwandeling van 9 of 12 km. 
Onder het toeziend oog van onze huidige en toekomstige bondsvoorzitter en van de peter van “Te Gek!?” Guy 
Swinnen kwam onder grote persbelangstelling de groep in beweging. Greta en ik wandelden mee met de 
groep van 12 km.. Van zodra we uit de bebouwde kom van Schaffen waren was het een aaneenschakeling 
van onverharde paden in een wondermooi landschap. Onder een stralend zonnetje was het 12 km. genieten 
van zoveel natuurpracht. Plots stonden we aan de rand van de stad Diest. De doortocht door het begijnhof 
was architecturaal prachtig. Om 15u30 waren we uitgenodigd op de slotceremonie van de “Te Gekke 
Campagne 2019” in de kerk van Schaffen. Na enkele korte toespraken kregen we een miniconcert van Guy 
Swinnen. Afgesloten werd met een heerlijke receptie en een babbel met verschillende mensen, werkelijk 
schitterend! Na dit te hebben meegemaakt, weet ik het zeker, de “Te Gekke Wandelingen” zullen mijn 
wandelprogramma hoe langs om meer bepalen. Een woord van dank hierbij aan Daisy en Marc die daar ook 
aanwezig waren en er de 20 km. hebben gewandeld. 
 
Intussen maken we ons als clubbestuurder op voor een bestuurswissel aan de top van onze federatie. Enkele 
jarenlange vertrouwde gezichten verdwijnen van het toneel. Aan hen mijn bijzondere dank voor hun jarenlange 
inzet voor de wandelsport in Vlaanderen. Aan de nieuwe bewindsploeg die vanaf 01 januari 2020 de touwtjes 
in handen neemt wens ik veel succes en evenveel jaren! 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Mij rest me nu nog U allen namens Greta, Alexander en mezelf een vreugdevolle overgang van oud naar 
nieuw te wensen en voor 2020 een goede gezondheid, een liefdevolle warme thuis en omgeving en veel mooie 
wandelingen. 
 
 
                          GUY DE JAEGER, 
                          Voorzitter. 
 
 
 
 

Mijn wandeljaar 2019 in een notedop! 
 
 
Af en toe hoor ik in de wandelgangen : “Het is lang geleden dat we de voorzitter van de Belgisch-Nederlandse 
Wandelverbroedering nog gezien hebben!”. Met het hierna volgende wil ik iedereen geruststellen. In 2019 zal 
ik aan 47 officiële wandeltochten hebben deelgenomen. De laatste jaren is er in mijn leven echter nog veel 
meer dan gaan wandelen. Samen met Greta en Alexander naar culinaire markten, horecabeurzen en 
voedingssalons gaan of eens gaan rondneuzen op wandelbeurzen, bouwbeurzen en sfeerbeurzen. Mee zijn 
met hetgeen er op de markt is kan nooit kwaad. En als we dan toch gaan wandelen trekken we het hele land 
door naar verschillende federaties. Onlangs vertrokken we nog van bij ons thuis om 06u40 ’s morgens voor 
een verre verplaatsing naar Limburg om ’s avonds om 19u40 terug thuis te komen. Ongeveer dertien uren 
onderweg om achttien kilometers te wandelen. Ik zie het er ons niet veel nadoen!!! 
 
In het afgelopen jaar zullen we naar volgende federaties zijn gaan wandelen : 
 

 bij Wandelsport Vlaanderen     27 deelnames   
 bij Adeps – Fédération Wallonie-Bruxelles     7 deelnames 
 bij Fédération Francophone Belge de Marches Populaires   6 deelnames 
 bij KWB-FALOS        2 deelnames 
 bij Gezinssport Vlaanderen       2 deelnames 
 bij Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire    2 deelnames 
 bij Koninklijke Wandel Bond Nederland       1 deelname 

 
Dat we daarbij vele uren op trein en bus hebben gezeten zult U kunnen afleiden aan de onderstaande lijst van 
het aantal tochten dat we in iedere Belgische provincie hebben gewandeld : 
 

 in West-Vlaanderen  10 tochten 
 in Oost-Vlaanderen    9 tochten 
 in Namen     6 tochten 
 in Limburg     5 tochten 
 in Antwerpen     3 tochten 
 in Vlaams-Brabant    3 tochten 
 in Henegouwen     3 tochten 
 in Waals-Brabant    2 tochten 
 in Luik      1 tocht 
 in Luxemburg     1 tocht 
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De speciale vermeldingen van 2019! 
 
 
Tot slot krijgen een aantal tochten een speciale vermelding : 
 

 de “allermooiste natuur- en cultuurtocht”  : 
de “40ste Vliegende Hollandertocht – Jubileumtocht” in Terneuzen (Provincie Zeeland) 
organisatie : W.S.V. Zelden Rust 

 
 de “allermooiste natuurtochten” : 

ex aequo 
de “Nationale Wandeldag Gezinssport Vlaanderen” te Genk (Provincie Limburg) 
organisatie : Wandelclub De Wandelaar Genk en de Vlaamse Wandelaarsbond Zutendaal 
en 
de “26ste Mijnmonumentenwandeling” te Genk (Provincie Limburg) 
organisatie : W.S.V. Winterslag 

 
 de “allermooiste Adepstocht” : 

de “40ème Marche Adeps – Jubileumtocht” te Braine-l’Alleud (Provincie Waals-Brabant) 
organisatie : Cercle de Tennis de Table de Braine-l’Alleud 

 
 het parkoers dat ons toch wat “teleurgesteld” heeft : 

de 23 km. van “Vlaanderen Wandelt” te Puurs-Sint-Amands (Provincie Antwerpen) 
organisatie : W.S.V. Ibis Puurs 

 
 tenslotte is er nog een heel speciale vermelding weggelegd voor “De Curieusstappers Westhoek” 

(Provincie West-Vlaanderen) voor de “kinderachtige clubstempel”! 
 

 
 
Zo, beste leden en lezers, met deze is het doek gevallen over mijn 42ste wandeljaar. Als de 
weersomstandigheden het toelaten beginnen we 2020 met alweer drie verre verplaatsingen, naar de 
provincies Waals-Brabant, Namen en Limburg! 
 
 
      Tot ergens te velde! 
 
      GUY DE JAEGER, 
      Voorzitter. 
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Waar wandelden we buiten “Wandelsport 
Vlaanderen” en in Nederland? 

 
 
Mocht U nu denken dat Greta en ik de enigen zijn die de federatie- en landsgrens over steken om te gaan 
wandelen hebt U het verkeerd voor. Bekijk maar eens goed waar onze vereniging in de maanden augustus, 
september en oktober zowaar vertegenwoordigd was, werkelijk schitterend! Bedankt iedereen! 
 
HENEGOUWEN 
 

 BINCHE (Les Marcheurs de la Police de Binche) met 6 leden 
 ESTAIMPUIS (Les Hurlus en Balade) 
 LANDELIES (Les Sympas de Landelies) 
 PERUWELZ (Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz) 
 WODECQ (Les Trouvères Club de Marche) 

 
NEDERLAND 
 

 OOSTERBEEK – Provincie Gelderland (Politie Sportvereniging Renkum) 
 SCHOONDIJKE – Provincie Zeeland (W.V. Voor de Wind) 
 TERNEUZEN – Provincie Zeeland (W.S.V. Zelden Rust) 

 
LUXEMBURG 
 

 MARCHE-EN-FAMENNE (Les Marcheurs de la Famenne) 
 ROCHEHAUT (Les Sabots de Godefroy) 

 
OOST-VLAANDEREN 
 

 WONDELGEM (Wondelgemse Wandelvogels) 
 
LIMBURG 
 

 GENK (Wandelclub De Wandelaar Genk en de Vlaamse Wandelaarsbond Zutendaal) 
 
WAALS-BRABANT 
 

 BASSE-WAVRE (Adeps – Projects Possible, Only Together) 
 
NAMEN 
 

 MARCHE-LES-DAMES (Les Marcheurs de l’Amitié Landenne) 
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Mijn oprechte felicitaties! 
 
 
Deze zijn deze keer volledig weggelegd voor een wandelfamilie uit de duizend, namelijk de familie                    
Van Holsbeke – Coussement. Laat me eens beginnen met het vrouwelijk schoon, dochter Jennifer en mama 
Daisy. In de maanden augustus en september heeft Jennifer volgende lange afstandstochten tot een goed 
einde gebracht : 
 

 zaterdag 03 augustus  Adriaanstocht te Onkerzele (50 km.) 
 

 vrijdag 09 augustus  Dodentocht te Bornem (100 km.)                  
zaterdag 10 augustus 

 
 zaterdag 28 september  Deliriumtocht te Melle (50 km.) 

 
Fantastische prestaties vallen er ook te noteren van Daisy. Zij heeft in de maanden juli, augustus en september 
een mooie reeks van middellange afstanden tot een goed einde gebracht. Volg maar eventjes mee : 
 

 zaterdag 06 juli   25 km. te Wodecq 
 

 zaterdag 27 juli   25 km. te Halle (Kempen) 
 

 zondag 18 augustus  32 km. te Wechelderzande 
 

 zaterdag 07 september  25 km. te Oosterbeek (Nederland) 
 

 zondag 15 september  30 km. te Lombardsijde 
 

Tenslotte hebben we dan de fenomenale prestatielijst van Marc : 
 

 zaterdag 08 juni  60 km. te Scherpenheuvel-Zichem 
 

 vrijdag 21 juni   100 km. te Torhout 
zaterdag 22 juni 
 

 zaterdag 13 juli   50 km. te Oudenaarde 
 

 vrijdag 19 juli   100 km. te Binche 
zaterdag 20 juli 

 
 zaterdag 03 augustus  50 km. te Onkerzele 

 
 vrijdag 09 augustus  100 km. te Bornem 

zaterdag 10 augustus 
 

 zondag 08 september  60 km. te Vichte 
 

 zaterdag 28 september  50 km. te Melle 
 

Na dit alles kan ik maar één ding zeggen, wat Jennifer, Daisy en Marc in de afgelopen maanden hebben 
gepresteerd is klasse, mijn hartelijke felicitaties daarvoor en doe zo voort! 
 
                    Jullie Voorzitter, GUY. 
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Voorkeurtochten 
tot eind maart 2020. 

 

ZONDAG 05 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Nieuwjaarstocht 
 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 

              start 30 km.         : tot 12u00 
              start 24 km.         : tot 13u00 
              start 15 – 18 km. : tot 14u00 

 te bereiken : station De Pinte op 600 meter van de startplaats 
 
 

ZATERDAG 11 JANUARI : KRUISHOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Wandelen door Kruishoutem 
 organisatie : Wandelclub Scheldestappers Zingem 
 vertrekplaats : Zaal De Kepper, Kerkhofweg 4, Kruishoutem 
 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 19 JANUARI : WAARSCHOOT (OOST-VLAANDEREN) 

 
 10de Tocht van de Marchmannekes – Jubileumtocht 
 organisatie : De Marchmannekes Waarschoot 
 vertrekplaats : Feestzaal De Kring, Patronagiestraat 5, Waarschoot 
 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km. 
 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 26 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 

 
 

ZONDAG 02 FEBRUARI : SINT-PAUWELS (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Lichtmiswandeltocht 
 organisatie : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 
 vertrekplaats : Parochiaal Dienstencentrum Klapdorp, Klapdorpstraat 9a, Sint-Pauwels 
 afstanden : 3,5 – 6 – 10 – 15 – 25 – 32 km. 
 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
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Voorkeurtochten 
tot eind maart 2020. 

 

ZONDAG 09 FEBRUARI : SINT-NIKLAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Pannenkoekentocht 
 organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp 
 vertrekplaats : Secundaire School Baken, Eekhoornstraat 1, Sint-Niklaas 
 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 16 FEBRUARI : WIEZE (OOST-VLAANDEREN) 

 
 30ste Pee Klaktocht – Jubileumtocht 
 organisatie : WJC Denderklokjes Lebbeke 
 vertrekplaats : Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 2, Wieze 
 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km. 
 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 23 FEBRUARI : NEVELE (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Meetjeslandse Wandeldag 
 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 
 vertrekplaats : School De Vaart, Vaart Links 23, Nevele 
 afstanden : 4 – 6 – 12 – 18 – 24 km. 
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 01 MAART : NEIGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Neigembostocht 
 organisatie : WSV De Kadees 
 vertrekplaats : Parochiezaal Sint-Margriet, Pastorijstraat 1, Neigem 
 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km. 
 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 08 MAART : AALTER (OOST-VLAANDEREN) 

 
 40ste Marsen van Aalter – Jubileumtocht 
 organisatie : WSV De Lachende Wandelaars Aalter 
 vertrekplaats : Sportpark, Lindestraat 17, Aalter 
 afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 – 30 km. 
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 te bereiken : station Aalter op 1,5 km. van de startplaats 
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Voorkeurtochten 
tot eind maart 2020. 

 

ZONDAG 15 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN ) 

 
 Floratochten 
 organisatie : Florastappers Gent 
 vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge 
 afstanden : 6 – 9 – 12 – 18 – 21 – 24 – 30 km. 
 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

              start 30 km. tot 12u00 
              start 24 km. tot 13u00 
              start 21 km. tot 13u00 

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

ZONDAG 22 MAART : SINT-LAUREINS (OOST-VLAANDEREN) 

 
 Lentetocht 
 organisatie : Wandelclub Roal Benti 
 vertrekplaats : Parochiezaal, Dorpsstraat 61, Sint-Laureins 
 afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 21 – 27 km. 
 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 29 MAART : ANTWERPEN (ANTWERPEN) 

 
 Antwerpen Wandelt 
 Sint-Annatochten 
 organisatie : Merksemse Wandelclub De Stroboeren 
 vertrekplaats : Sint-Annacollege, Oscar de Gruyterlaan 4, Antwerpen 
 afstanden : 4 – 6 – 7 – 10 – 15 – 21 – 26 – 32 – 36 – 42 km. 

                   4 km. kindvriendelijke zoektocht! 
                   6 km. langs zes speeltuinen! 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

Antwerpen Wandelt  is de eerste van drie regio wandeldagen die opgenomen zijn in ons stiptochtenprogramma 
en waarop ik hoop met een mooi aantal leden aanwezig te zijn. Met deze organisatie krijgen we de kans een 
deel van Antwerpen beter te leren kennen. Volgens de gekozen afstand zullen we het volgende kunnen 
ontdekken : de mooie natuur op Antwerpen-Linkeroever, de jachthaven, de Scheldedijk, Sint-Annekestrand, 
het Galgeweel, de Burchtse Weel en het natuurgebied ‘De Middenvijver’. Het wordt zeker een boeiende tocht. 
Een korte parkoersbeschrijving vindt U reeds op de website van de organiserende vereniging 
www.destroboeren.be. In het volgende Walking Magazine zult U daar zeker uitgebreider kunnen over lezen. 
Met zijn allen naar Antwerpen, onze vele Antwerpse wandelvrienden verwachten ons!! 
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Clubprogramma 2020. 
 

Inleiding. 

 
Vol nieuwsgierigheid kijk ik ieder jaar uit naar begin november als de wandelkalender voor het volgende jaar 
uitkomt. Het is alweer een lijvig boek geworden. Voor de recreatieve wandelaars is er echter opnieuw niets 
nieuw onder de zon. Het aanbod smelt als sneeuw voor de zon. Om het bij onze provincie te houden, in 
sommige weken en weekends is het armoe troef wat het wandelaanbod betreft. En je kunt toch niet jaar in jaar 
uit rond dezelfde kerktorens blijven wandelen. Dat Greta en ik van langs om meer het verre ongekende gaan 
opzoeken hebt U al eerder kunnen lezen. In 2020 gaan we daarmee verder. Ik zal zoveel mogelijk mijn plicht 
doen om naar de clubs te gaan waar ik al heel mijn leven goede kontakten mee onderhoud. Meestal zijn het 
ook die clubs die me kunnen bekoren met wondermooie parkoers. 
 
Waar ik me de laatste jaren zo aan erger is de mentaliteit van de meeste clubbestuurders. Vele clubs en 
comités veranderen van bestuur zoals ik van trainingsbroek verander, maar de meeste nieuwe bestuurders 
daarvan hebben geen enkele voeling met de wandelsport. Ze komen amper naar regiovergaderingen en als 
ze er dan eens zijn is het drinken van de twee gratis consumpties belangrijker dan eens kontakten trachten te 
leggen. De oude garde kent elkaar, de grote clubs kennen elkaar, maar daar stopt het bij. 
 
Het volgende verhaal is daarvan kenmerkend. Sinds de fusie van de federaties vertegenwoordigen Alexander 
en ik de vereniging op de regiovergaderingen Oost-Vlaanderen binnen Wandelsport Vlaanderen. Reeds 
tweemaal zaten twee afgevaardigden van dezelfde burenclub naast ons. Evenveel keren kreeg ik de vraag : 
“Van welke club zijn jullie?”. Als ik antwoord : “Ik ben de voorzitter van de Belgisch-Nederlandse 
Wandelverbroedering”, horen ze het in Keulen donderen. Hun repliek : “Wij hebben nog nooit van uw 
vereniging gehoord!”. Zeg nu zelf, zijn dit clubbestuurders : ja; zijn dit wandelaars : neen! 
 
Intussen hebben zich alweer enkele nieuwe clubs of beter gezegd comités aangemeld. De echte actieve 
wandelclubs zien dat met lede ogen aan. Ik heb van langs om meer respect voor die clubs. Dagdagelijks 
moeten ze het onderste uit de kan halen om hun leden een service te geven en hun organisaties op en top te 
verzorgen. Intussen wordt door de op geld beluste comités en allerlei organisatoren de kaas van tussen hun 
boterham gegeten! Beste leden, jullie liggen van het hierboven aangehaalde waarschijnlijk niet wakker, ik wel! 
Doe me een plezier, wandel zo veel mogelijk bij actieve wandelclubs. 
 
Tot slot nog even een doordenkertje. Terugkeren naar veertig jaar geleden hoeft niet, maar een beetje meer 
respect hebben voor de echte wandelaar zou geen kwaad kunnen! Ik ben trouwens eens benieuwd wie in het 
nieuw bondsbestuur zijn rug zal rechten zodat we niet in het zeezand wegzakken of meegesleurd worden door 
de stroming van de zee!  
 

Te Gekke Wandeling. 

 
In 2015 organiseerden we op zondag 18 oktober onder de vleugels van de Vlaamse Wandelfederatie onze 
laatste grote wandelorganisatie, namelijk : “Destelbergen, natuur- en cultuurtocht”. Het werd een schitterende 
afsluiter van zoveel jaren van organiseren. In 2020, meer bepaald op zaterdag 03 oktober zullen we nog eens 
onze schouders onder een organisatie zetten. Een speciale dan nog, een “Te Gekke Wandeling”. Op 
vrijdagavond 02 oktober zal onder grote belangstelling de nieuwe campagne van “Te Gek!?” worden 
voorgesteld en op gang worden gebracht. De dag nadien hebben wij de eer en het genoegen te samen met 
heel wat partners de nieuwe campagne op gang te kunnen wandelen. Het thema van de campagne is 
“verslaving”. Samen met de verschillende partners, de stad Gent en de wandelfederatie willen we met dit 
initiatief komen tot een betere leefwereld zonder verslaving, wat die verslaving ook moge zijn! Ik wens, namens 
alle partners, al diegenen die dit clubblad krijgen reeds uit  te nodigen voor deelname aan de wandeling en 
een bezoek te brengen aan de tentoonstelling rond deze problematiek. 
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Clubprogramma 2020. 
 

 Zaterdag 03 oktober 2020 
 Te Gekke Wandeling 
 Vertrekplaats : Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, Gent 
 Afstanden : 6 – 12 km. 
 Vertrek : van 10u00 tot 15u00 

(zie Walking in Belgium blz. 283) 
 
 

Stiptochtenprogramma. 

 
Voor 2020 heb ik opnieuw een schitterend stiptochtenprogramma samengesteld. Ik hoop op alle vijf tochten 
met een mooi aantal leden aanwezig te zijn. We trekken weer gans het land door en met de laatste stiptocht 
gaan we voor het zesde jaar op rij met de trein naar een eindejaartocht. Hierna de vijf stiptochten voor 2020 : 
 

 zondag 29 maart  Antwerpen (Antwerpen) 
Antwerpen Wandelt 
Merksemse Wandelclub De Stroboeren 

 
 zondag 03 mei   Herzele (Oost-Vlaanderen) 

Oost-Vlaanderen Wandelt 
Burchtstappers Herzele 

 
 zondag 23 augustus  Lummen (Limburg) 

Limburg Wandelt 
De Lummense Dalmatiërs 

 
 zaterdag 14 november  Chevetogne (Namen) 

17ème Marche dans le Domaine Provincial de Chevetogne 
Les Fougnans 

 
 zondag 20 december  Oostende (West-Vlaanderen) 

13de Wandeltocht Oostende met Kerstlicht 
W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende 

 
 

Wandelhoogdagen binnen Wandelsport Vlaanderen en het F.F.B.M.P.. 

 
Het jaar 2020 wordt op dit vlak een fenomenaal jaar. Niet minder dan zes wandelhoogdagen worden 
opgenomen in ons jaarprogramma. Buiten de hierboven reeds vermelde regio wandeldagen, Antwerpen 
Wandelt, Oost-Vlaanderen Wandelt en Limburg Wandelt zijn dit nog de volgende kleppers : 
 

 zondag 26 april   Koksijde (West-Vlaanderen) 
Vlaanderen Wandelt 

 
 zondag 21 juni   Spa (Luik) 

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

 zondag 26 juli   Paliseul (Luxemburg) 
Marche Provinciale 
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Clubprogramma 2020. 
 

Clubreis. 

 
In 2020 doen we nog éénmaal een verre buitenlandse clubreis (deze reis is reeds volgeboekt). We gaan naar 
de Moezelstreek (Duitsland) van maandag 03 augustus t/m. vrijdag 07 augustus. We verblijven in “Hotel 
Pollmanns” in Ernst. 
 
 

Wandelinitiatieven te Destelbergen/Heusden. 

 
In 2020 geven we aan drie initiatieven onze medewerking. Voor het eerste initiatief is het nog even wachten 
op de invulling ervan, maar ik ben blij dat we ook daaraan onze medewerking mogen verlenen. 
 

 zaterdag 13 juni  G-Sportdag 
 

 vrijdag 23 oktober  Herfstwandeling van de scholen. 
 

 woensdag 11 november Gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” 
 

 

Verrassingsactiviteit. 

 
Dit nieuw initiatief is uitgegroeid tot “de clubactiviteit” van 2019, met nogmaals mijn dank aan onze gidsen 
Annick en Bert en Christiane en Serge. Gezien het drukke jaarprogramma staat er in 2020 zo maar één 
verrassingsactiviteit op het programma. Deze activiteit wordt echter een ganse onderneming en doen we niet 
in onze regio maar aan onze kust. Met de trein en met de kusttram of bus wordt dit zeker een avontuurlijke 
verrassingsactiviteit. Onze gids van dienst is Frieda en de datum is zondag 17 mei 2020! 
 
 

Voorkeurtochten. 

 
Voor 2020 verandert er niets. Voor ieder weekend zal er één wandeltocht vermeld worden georganiseerd door 
een Oost-Vlaamse actieve wandelvereniging. Als er in andere provincies en buiten onze federatie een 
belangrijke wandeltocht plaats heeft waar we moeten trachten op aanwezig te zijn zal deze ook vermeld 
worden. Alleen op de weekends en op feestdagen waarop een stiptocht staat geprogrammeerd zal er geen 
andere tocht vermeld worden. Het blijft de bedoeling om iedereen te doen bewegen om naar die tochten te 
gaan zodanig dat we toch enkele keren per jaar ergens goed vertegenwoordigd zijn. 
 
 

Besluit. 

 
In de zondagskrant van 22 december jongstleden stond een groot artikel met als titel : “Wie eenzaam is, kan 
tot tien jaar minder lang leven”! Wie lid is van onze vereniging kan zich niet eenzaam voelen, daarvoor hebben 
we te veel gezellige clubactiviteiten. “Lid zijn van onze vereniging is, tot minstens tien jaar langer leven!”. 
 
 
                                             Jullie voorzitter, GUY.  
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Startplaatswijzigingen! 
 
Hierna vindt U de belangrijkste startplaatswijzigingen. Voor de volledige lijst kunt U steeds terecht op de 
website van de federatie. 
 

 zondag 05 januari 
26ste Nieuwjaarstocht 
organisatie : De Winkelse Stappers 
oude startplaats : Zaal De Meerhoek, Zuidhoekstraat 22, Sint-Eloois-Winkel 
nieuwe startplaats : De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel 

 
 zondag 12 januari 

Cassel, dak van Vlaanderen 
organisatie : Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde 
oude startplaats : Feestzaal Zuytpeene, Grand’Place, Zuytpeene 
nieuwe startplaats : Feestzaal, Rue de la Mairie, Ochtezeele 

 
 zondag 12 januari 

Berentocht 
organisatie : ’T Beerke Beerse 
oude startplaats : Gemeentelijke Basisschool De Singel, Schoolstraat 4, Beerse 
nieuwe startplaats : Parochiecentrum “De Schrans”, Vaartstraat 7, Beerse 

 
 maandag 03 februari 

Pannenkoekentocht 
organisatie : W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 
oude startplaats : Zaal De Kei, Keistraat 26, Diepenbeek 
nieuwe startplaats : Zaal OC Lutselus, Pastorijstraat 7, Diepenbeek 

 
 zondag 09 februari 

10de Winterduveltocht 
organisatie : Wijtschotduvels 
oude startplaats : Basisschool De Notelaar, Rozenlaan 25, Wijnegem 
nieuwe startplaats : Basisschool De Notelaar, Bergenstraat 2, Wijnegem 

 
 zondag 16 februari 

42ème Marche du Mouligneau 
organisatie : Les Sans Soucis – Ghlin 
oude startplaats : Salle Polyvalente, Parc Communal de Baudour, Baudour 
nieuwe startplaats : Salle Calva, Place de Ghlin, Ghlin  
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Kookhoekje. 
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