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Woordje van de voorzitter.. 

 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
Het is zondagavond 27 november als ik me aan mijn 
schrijftafel zet voor mijn 128ste voorwoord. Ik moet 
met heel droevig nieuws beginnen. Op vijf dagen tijd 
heb ik twee wandelvrienden verloren. Twee 
wandelvrienden die indertijd aan het roer stonden van 
hun vereniging. 
 

Op zaterdag 19 november overleed de Heer Freddy 
de Jonghe, geboren te Heusden op 28 april 1947. In 
een brochure waar ‘Postwandelclub Gent 1’ zich 
voorstelde bekleedde hij de functie van 
materiaalmeester. De laatste keer dat ik hem zag was 
op de receptie in de raadzaal van het Gemeentehuis 
te Merelbeke op vrijdag 02 maart 2018 ter 
gelegenheid van het 40-jarig jubileum van ‘Postiljon 
Wandelclub Merelbeke’. Fier zaten we broederlijk 
naast elkaar samen met onze echtgenote. Dankbaar 
dat we dit nog konden en mochten meemaken. Van 
één bestuurder van die glorierijke beginperiode, de 
Heer Wilfried De Wilde, hebben we geen nieuws 
meer. Na zijn pensionering bij de Regie der Posterijen 
is deze naar Spanje verhuisd. Alle andere 
bestuursleden zijn intussen overleden. Toen ik dit op 
onze voorbije ledenvergadering aanhaalde voegde ik 
daar emotioneel aan toe dat ik misschien de enige 
ben die nog leef. Een lang rijtje van toenmalige 
bestuurders van ‘Postwandelclub Gent 1’ zijn er niet 
meer, volg maar even in stilte mee. 
 

+ Maurice De Bruyne  Voorzitter 
+ Freddy Kinds   Ondervoorzitter 
+ Monique Cnudde  Secretaresse 
+ Alfons Oosterlinck  Public-Relations 
+ Freddy de Jonghe  Materiaalmeester 
+ Gilbert Bohijn   Commissaris 
+ Freddy De Winter  Bestuurslid 
+ Walter Colpaert  Bestuurslid 
+ Luc Wellekens  Bestuurslid 
 

Ooit zal ik hen vervoegen en hen heel wat te vertellen 
hebben over hoe de wandelsport is geëvolueerd van 
een volkse recreatiesport naar big business. 
 
Op woensdag 23 november overleed de Heer 
Mathieu Jansen, geboren te Bocholt op 27 februari 
1938. Hij was één van de stichters van de ‘Tongerse 
Wandelvrienden’. Jaren vormde hij met Roger 
Stassen als voorzitter en hij als secretaris een 
geweldige tandem die de ‘Tongerse Wandelvrienden’ 
hebben gebracht waar ze nu nog altijd staan, een 
ware Limburgse topclub. Bedankt Mathieu voor die 

vele mooie jaren, voor die vele mooie momenten die 
U mij en de vele wandelaars hebt gegeven. Na zich 
zijn hele leven ingezet te hebben voor zijn vereniging 
kan hij in vrede rusten, want zijn club is in goede 
bestuur handen. 
 

Wat kan ik na dit droevig begin nu nog schrijven. 
Misschien is het volgende ook iets om eventjes stil 
van te worden. Toevallig kreeg ik enige tijd terug een 
grafiek te zien van een wandelvereniging in Limburg 
waar de leden ondergebracht werden volgens 
leeftijdscategorie. Wie regelmatig naar Limburg gaat 
wandelen zal het met mij eens zijn, jonge wandelaars 
zijn daar op één hand te tellen. Volgt U even het 
volgende aandachtig mee. Het aantal leden per 
leeftijdscategorie is in procenten weergegeven. 
 

 leeftijdscategorie   0 – 19 jaar        0 % 
 leeftijdscategorie 20 – 29 jaar        2 % 
 leeftijdscategorie 30 – 39 jaar        0 % 
 leeftijdscategorie 40 – 49 jaar        5 % 
 leeftijdscategorie 50 – 59 jaar      17 % 
 leeftijdscategorie 60 – 69 jaar      40 % 
 leeftijdscategorie 70 – 79 jaar      30 % 
 leeftijdscategorie 80 – 99 jaar        6 % 

 
Deze club telde bij het opmaken van de grafiek 129 
leden, daarvan is 93 %  50 jaar of ouder. Eén voor 
één haken bij die vereniging de bestuurders af, ze zijn 
momenteel nog met drie. Zullen we dan verwonderd 
zijn dat ook deze fantastische club met steeds 
prachtige parkoersen binnen de kortste keren ook 
ophoudt te bestaan, nee toch! Ik denk dat ik mij 
binnenkort voor sommige clubs nog zal moeten 
reppen om er te gaan wandelen. Ik wil dan ook die 
vele bijna uitsluitend gepensioneerde medewerkers 
eens hartelijk danken. Ik heb soms medelijden met 
hen. En als ik dan zeg : “Dank U wel voor de service”, 
krijg ik steeds hetzelfde antwoord : “Iemand moet het 
doen, nietwaar meneer!”. Het einde van veel clubs is 
nabij. Stilaan gaat een stukje van ons cultureel 
erfgoed verloren! 
 
Eindigen doe ik met iedereen een spetterend, 
gezond, wondermooi wandeljaar 2023 toe te wensen! 

      
   Met bestuurlijke groeten,

     
 GUY DE JAEGER, 

     Voorzitter.
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Clubprogramma 2023. 
Inleiding. 

 
 
Als jullie dit clubblad in de brievenbus krijgen of via 
onze website kunnen lezen zal 2022 al een 
afgesloten hoofdstuk zijn. Over het verloop van mijn 
wandeljaar 2022 kan ik niet tevreden zijn. 
Annuleringen,   datumwijzigingen, 
startplaatswijzigingen, stiptheidsacties of stakingen 
bij ‘De Lijn’ en bij ‘B-rail’, ze maken het de gewone 
mens zo moeilijk dat je zou thuis blijven. We gaan dan 
nog niet spreken over de weersomstandigheden. 
Maar goed, op 01 januari 2023 zal ik vol goede moed 
beginnen aan mijn 46ste wandeljaar. Al zal ik 
waarschijnlijk nog meer dan voor corona buiten 
Wandelsport Vlaanderen gaan wandelen. Als je al 
zoveel jaren wandelt bevat de ‘Walking in Belgium 
2023’ – op enkele uitzonderingen na – niets nieuws. 
Nieuwe horizonten gaan verkennen en de 
wandelsport op een andere manier beleven, daarvoor 
kunnen we nog terecht bij het F.F.B.M.P., bij het 
W.S.V.O., bij Adeps, bij Falos-KWB en bij 
Gezinssport Vlaanderen in België en bij de K.W.B.N. 
in Nederland. Voor 2023 zal ik nog mijn uiterste best 
doen om een voorkeur-/clubprogramma op te stellen 
met hoofdzakelijk wandeltochten binnen Wandelsport 
Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen, maar 
als de leegloop aan tochten zich verder zou 
doorzetten moeten we durven even de 
provinciegrens en landsgrens over te steken. Ik heb 
ook besloten om in het clubprogramma alleen nog 
tochten op te nemen waar ik volledig achter sta. De 
wandelsport is geen bankinstelling of 
liefdadigheidsinstelling! 
 
Het clubprogramma zal voortaan trouwens bestaan 
uit vier grote pijlers : 
 
1°) Voor de oudere en minder mobiele leden zullen 
dit vooral tochten zijn van bevriende Oost-Vlaamse 
wandelclubs en tochten waarvan ik denk dat de 
kleinste afstand ook iets te bieden heeft. 
 
2°) Aangezien de wandelsport 50 jaar jong is en er 
clubs zijn die er van in den beginne bij zijn, wensen 

sommigen dit te vieren met een speciale 
jubileumtocht. Zo waren we reeds op zondag 03 juli 
2022 met vier leden (Daisy en Marc, Greta en Guy) 
aanwezig op zo’n jubileumtocht. Het was een verre 
verplaatsing naar het Duitstalig landsgedeelte waar in 
Hünningen de ‘50ste Internationale Volkswandertage’ 
plaats vond georganiseerd door het ‘Eifeler 
Wanderverein Hünningen-Büllingen’. Mogelijks 
worden vanaf nu een aantal van die jubileumtochten 
opgenomen in ons clubprogramma. Wie er met de 
wagen naartoe zou rijden en twee plaatsen vrij heeft 
mag me de week vooraf altijd contacteren. De 
vervoerkosten worden uiteraard vergoed. Mocht een 
startplaats van zo’n jubileumtocht op wandelafstand 
van het station zijn kan altijd overwogen worden om 
met de trein te gaan. Vergeet niet dat je met een 
weekend-ticket of een senior-ticket er goedkoper zult 
vanaf zijn dan met de wagen! Ook daarvoor mag U 
mij altijd contacteren. 
 
3°) Een derde pijler die reeds voor het 36ste jaar weer 
te vinden is in ons clubprogramma zijn deelnames 
aan Nationale en Provinciale Wandeldagen. In 
Vlaanderen gaat het dan vooral over de organisatie 
van ‘Vlaanderen Wandelt’ die georganiseerd wordt de 
laatste zondag van april. Voor verre verplaatsingen 
naar Wallonië of het Oostkanton geldt dezelfde 
informatie als voor de jubileumtochten. 
 
4°) Tenslotte zijn er nog de initiatieven waar onze 
vereniging zou kunnen aan meewerken. Voor 2023 
staat voorlopig alleen de ‘Gezinswandeling 
Destelbergen-Heusden Wandelt’ op zaterdag            
11 november te Heusden op het programma. 
 
Dat ik na 45 jaar wandelen nog altijd veel plannen heb 
zal iedereen wel uit het hierboven aangehaalde 
hebben kunnen afleiden. Ik wens alvast iedereen veel 
mooie wandelingen in 2023 en vooral geniet ervan! 
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Clubprogramma 2023. 
Kalender. 

 

Hierna enkele belangrijke tochten van burenclubs in de eerste drie maanden van 2023, enkele schitterende 
wandelingen tot het einde van het jaar, alsook enkele data binnen de clubwerking. 

 

zondag 15 januari 2023  
Voorkeurtocht! 

 

Sint-Antoniustocht 
Gijzegem 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.dekadees.be 

 
zondag 22 januari 2023 

Voorkeurtocht! 
Donkmeertocht 

Berlare 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.boerenkrijgstappers.be 

 
zondag 29 januari 2023    

Voorkeurtocht! 
   

Aalter in de winter 
Bellem 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.wandelclubaalter.be 

 
 

zaterdag 04 februari 2023  
Voorkeurtocht! 

   

34ste Sprokkeltocht 
Borsbeke 

Provincie Oost-Vlaanderen   

 
www.landvanrhode.be 

 
zaterdag 11 februari 2023 
zondag 12 februari 2023     

Jubileumtocht 

50ème Marche Internationale 
de la Berwinne  

Thimister-Clermont 
Provincie Luik 

 
www.lespedestrians.be 

 
zondag 12 februari 2023    

Voorkeurtocht!  

41ste Valentijntjestocht 
Zomergem 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.reigerstappers.be 

 

zondag 12 maart 2023 
Voorkeurtocht!  

42ste Marsen van Aalter 
Aalter  

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.wandelclubaalter.be 

 
zondag 19 maart 2023  

Voorkeurtocht! 
Floratochten 
Gentbrugge 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.florastappersgent.be 

 
zondag 26 maart 2023   

Voorkeurtocht! 
44ste Reigertocht 

Lovendegem 
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
www.reigerstappers.be 

 
zaterdag 01 april 2023  

Gezamenlijke wandeling 
Allen op post! 

21ste Bursitiatocht 
Burst 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
uitnodiging volgt  

 
zondag 30 april 2023   

Voorkeurtocht! 
Vlaanderen Wandelt Antwerpen 

Oud-Turnhout 
Provincie Antwerpen 

 
www.vlaanderenwandelt.be 

 
 

zondag 21 mei 2023 
Voorkeurtocht!  

 

45ème Marche Provinciale du Hainaut 
Houdeng-Goegnies 

Provincie Henegouwen 

 
www.ffbmp-hainaut.net 

zondag 23 juli 2023 
Voorkeurtocht!  

Antwerpen Wandelt 
34ste Zennetochten 

Leest 
Provincie Antwerpen 

 
www.deslak.be 
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Clubprogramma 2023. 
Kalender. 

 

zaterdag 11 november ‘23 
Met onze medewerking! 

Allen op post! 

Gezinswandeling 
Heusden 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 
uitnodiging volgt  

 
zondag 10 december 2023 

Voorkeurtocht!  
Marche Provinciale de Liège 

Banneux 
Provincie Luik 

 
www.cp.liège.be 

 
zaterdag 16 december ‘23 

Voorkeurtocht!  
Eindejaaruitstap met de trein naar de 

‘City Walk Leuven’. 
‘Leuven in Kerstsfeer’  

Provincie Vlaams-Brabant 

 
www.wsp.be 

 
Wie de hierboven vermelde voornaamste tochten uit 
ons jaarprogramma aandachtig heeft overlopen zal 
toch wel eventjes de wenkbrauwen hebben gefronst. 
Ja, er zitten daar alweer fantastische verplaatsingen 
bij. Ik wil trouwens vanaf 2023 alles uit de kast halen 
om van de ene jubileumtocht naar de andere te gaan, 
van de ene bijzondere wandeltocht naar de andere, 
over alle federaties heen. Ons clubprogramma 2023 
wordt er een om duimen en vingers van af te likken. 
Beginnen doen we al in het weekend van zaterdag            
11 februari en zondag 12 februari. Als het weer het 
toelaat gaan we al zeker met vier leden naar 
Thimister-Clermont (Provincie Luik) om er deel te 
nemen aan de ‘50ème Marche Internationale de la 
Berwinne’, een organisatie van ‘Les Pedestrians 
Clermont’. Deze vereniging was zopas nog te gast op 
‘Gent bij Nacht’. Wat een verre verplaatsing, maar ik 
ben er zeker van dat ze met een heerlijk warm gevoel 

de terugreis hebben aangevat. Onze vrienden 
Florastappers hadden weer gezorgd voor een warme 
ontvangst en een wondermooi parkoers dat zich een 
weg slingerde door het verlichte Gent. Wie naar 
Thimister-Clermont zal gaan zal daar eveneens een 
warm onthaal te beurt vallen en een wondermooi 
parkoers onder de voeten krijgen. Over het ganse 
jaar 2023 verspreid heb ik trouwens nog een aantal 
schitterende jubileumtochten in petto. Als we mogen 
gespaard blijven van allerlei onheil wordt het een 
wondermooi wandeljaar. 
 
      
      Tot ergens te velde,  
 
      
                  Guy 
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De wandelende pen. 
“Gezinswandelingen Destelbergen-Heusden Wandelt 2006 – 2022”. 

Kalender 
 
 
In 2023 ga ik af en toe wat tijd vrij maken om aan mijn 
wandelmemoires te beginnen. Het belooft een 
boeiend verhaal te worden. “45 jaar in woord en 
beeld”, als het beeldmateriaal van in de beginjaren 
nog kan bewerkt worden voor in het clubblad? Maar 
eer we zover zijn wil ik toch al wat plaatselijke 
wandelgeschiedenis neerpennen. Het is de 
geschiedenis van de “Gezinswandelingen 
Destelbergen-Heusden Wandelt”. Het is indertijd 
allemaal begonnen met de “Wandel Mee Dag”. Toen 
BLOSO deze dag in het leven riep kon er bijna in 
ieder dorp, gemeente of stad gewandeld worden. 
Telkens op 11 november was het de bedoeling om 
overal in Vlaanderen de mensen buiten te krijgen om 
te wandelen. Veel wandelclubs sprongen mee op de 
kar en vele sportdiensten organiseerden eenmalige 
wandelingen. BLOSO zorgde voor ondersteuning, 
voor allerlei gadgets en voor promotie via allerlei 
mediakanalen. Toen BLOSO echter andere 
prioriteiten stelde en tenslotte ter ziele ging, stopten 
veel organisatoren met de organisatie van de 
“Wandel Mee Dag”. Op vraag van de Sportdienst 
Destelbergen of wij als vereniging nog iets zouden 
kunnen doen op 11 november werd positief 
geantwoord. Een organisatie met bewegwijzerde 
parkoersen zag ik evenwel niet zitten. Uiteindelijk 
opteerden we ervoor om telkens op 11 november een 
begeleide gezinswandeling te organiseren. 
“Destelbergen-Heusden Wandelt” was geboren. 
 
Het ene jaar zouden we vertrekken in Destelbergen, 
het jaar nadien in Heusden. Daarbij ging de voorkeur 
om te vertrekken in accommodaties van plaatselijke 
verenigingen. Later zijn ook de scholen mee op de 
kar gesprongen. Zowel voor die verenigingen als voor 
de scholen was dit een financieel extraatje. Was en is 
de wandeling nog altijd gratis, achteraf kon een 
drankje genuttigd worden. De laatste jaren kan zelfs 
de innerlijke mens versterkt worden met een 
pannenkoek of een wafel. Na de eerste editie in 2006 
was het duidelijk dat dit schitterend initiatief navolging 
moest krijgen. Met uitzondering van 2020 (corona) 
zitten we intussen al aan zestien edities. Zestien keer 
kregen de deelnemers een ander parkoers onder de 
voeten. De zestiende editie op vrijdag 11 november 
jongstleden die vertrok vanuit de Vrije Basisschool 
Pius X te Destelbergen was evenwel één om in te 

kaderen. Na een onderbreking van één jaar was bij 
mij op vrijdag 11 november de spanning te snijden. 
Toen ik rond 14u30 aan de schoolpoort aankwam 
was het nog zeer kalm. In de ruime refter waren de 
directie, leerkrachten en ouders alles in gereedheid 
aan het brengen om de deelnemers te ontvangen. 
Het vleugje muziek maakte het alleen maar 
gezelliger. Met mondjesmaat kwamen de deelnemers             
toe. Tegen dat we om 15u00 vertrokken was de 
massa niet te overzien. Na mijn welkomstwoord en 
een woord van dank aan de medewerkers van de 
school, gevolgd door een warm applaus, gaf ik het 
woord aan de Schepen van Feestelijkheden, de Heer 
Wim Raman. Hij onderstreepte nog maar eens het 
belang van zo’n initiatief. Intussen was de groep nog 
groter geworden. Opvallend waren daar veel jonge 
gezinnen met kinderen bij. Om 15u00 werd dan onder 
een schitterend ‘lentezonnetje’ het startsein gegeven. 
Onder begeleiding van Daisy, Greta, Alexander, Marc 
en mezelf trok de grote groep zich op gang. 
Uiteindelijk zouden we een nieuw record boeken qua 
opkomst, ruim 130 deelnemers! Ik had het kleinste 
parkoers ooit voor een gezinswandeling 
uitgestippeld, 5 km. met als hoogtepunt het 
wondermooie natuurgebied ‘Rozenbroekenpark’! De 
vele kinderen, waarbij twee op hun fietsje, waren van 
mij niet weg te houden. Springen, lopen, zingen, ze 
waren niet moe te krijgen. Bij aankomst in de school 
kregen ze nog allemaal een stikker en een pin. 
Iedereen kwam me bedanken voor de prachtige 
wandeling. Intussen lagen de eerste pannenkoeken 
reeds in de oven en werden de eerste drankjes 
uitgeschonken. Met heerlijke muziek op de 
achtergrond werd nagepraat. Wat een heerlijke 
ontvangst van het team van de school. Met een 
lekkere cava en een babbel met de nog aanwezige 
leden werd deze “16de Gezinswandeling” op een 
heerlijke manier besloten. Wat een topnamiddag! 
Afspraak op zaterdag 11 november 2023 voor de 
zeventiende editie! 
 

      
  Van de wandelende pen, 
                                                                                   

GUY DE JAEGER.   
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Foto’s door de jaren heen. 
“Gezinswandelingen Destelbergen-Heusden Wandelt 2006 – 2022”. 
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Kookrubriek. 
Feesthapjes. 

Kalender 
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Sterrenbeeldentuin. 
Vissen. 

Kalender 
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Sterrenbeeldentuin. 
Ram. 

Kalender 
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