
 

Drukwerk tegen verlaagde taks 
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amandsberg 1 

 
Jaargang 24 nr 2 – juni 2014 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: 
De Jaeger Guy 

Sint-Baafskouterstraat 94,  
9040 Sint-Amandsberg (België) 

 

 

België – Belgique 
PB-nr. BC 31121 
Erk.-nr P 904092 

9040 Sint-Amandsberg 1 

 

‘t Verbroederingske 
 

Driemaandelijks tijdschrift van de “Belgisch - Nederlandse Wandelverbroedering” 
 

 

 
 

Zondag 10 augustus 2014 
 

Belsele 
 

25ste Reynaerts-Bokkentocht 
 

Oost-Vlaamse Wandeldag 
 

!!! Allen daarheen !!! 
 
 

 

 

 
Uit de oude doos: Clubweekend 2011 

 



__________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                  juni 2014                                         Pagina: 1 
 

’t Verbroederingske  
 

Driemaandelijks tijdschrift  van “De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering” 

 

Aangesloten bij de  “Vlaamse Wandelfederatie” (V.W.F.) O 001 

Aangesloten bij het “ Antwerps Provinciaal Wandelsport Comité” (A.P.W.C.) 

Aangesloten bij het “Internationaler Volkssportverband ” (I.V.V.) 

Aangesloten bij de  “Sportraad Destelbergen” 

 

Bestuur 

 
Voorzitter/Secretaris 

 

De Jaeger Guy                              

Sint – Baafskouterstraat 94                         

9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  

Vanuit Nederland 0032-92280347 

 

Penningmeester/Verslaggever 

 

Mauws Greta 

Sint – Baafskouterstraat 94                         

9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  

Vanuit Nederland 0032-92280347 

 

Webmaster/Public relations 

 

De Jaeger Alexander 

Sint – Baafskouterstraat 94                         

 9040 Sint – Amandsberg  

Tel: 0495/18.20.29 (na 20.00uur)  

Vanuit Nederland 0032-495182029 

 

Inhoud clubblad 
 

 

Woordje van de voorzitter:    Pagina 2 - 3 

 

Clubnieuws:    Pagina  4 - 7 

 

 Wandelen anno 2014 

 Belangrijke data 

 

Clubprogramma:    Pagina 8 - 10  

 

 Clubprogramma tot midden september 2014 
 
 

Vlaams-Brabantse Wandeldag  te Aarschot: 
                                              Pagina 11 - 13 
 

 Parkoersbeschrijving 

 Bezienswaardigheden stadswandeling 

 

 De wandelende pen:    Pagina 14   

 

                                 
 

 

 

Onze website:  

www.bnw-info.be  

E-mail:  

info@bnw-info.be  

 

Ons clublokaal: 
 

Petanqueclub Haeseveld 

Wellingstraat 95 

9070 Heusden 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                  juni 2014                                         Pagina: 2 
 

Woordje van de voorzitter. 

. 
 
 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
Het is dinsdag 03 juni als ik me alweer aan mijn schrijftafel zet om het zoveelste voorwoord te 
schrijven. Vorige week heeft in Gent “Mijn Pop-Uprestaurant Wolf” op het Woodrow Wilsonplein de 
deuren moeten sluiten. Derde worden was geen slecht resultaat maar de fans hoopten natuurlijk op 
een finaleplaats. En onder die fans was het gezin van uw voorzitter. Enkele weken daarvoor was ik op 
een uitnodiging ingegaan van twee toekomstige sterrenchefs om te gaan eten in het “Mijn Pop-
Uprestaurant Wolf”. Het was met gemengde gevoelens dat ik op de uitnodiging was ingegaan, maar 
wie niet waagt niet wint en het idee alleen al zoiets in Gent misschien nooit meer mee te maken, 
maakte dat ik er vol verwachting naar toe trok. Op dinsdag 20 mei was het dan zover, samen met 
Greta, Charlotte, Wesley en Alexander stapten we het restaurant binnen. Het onthaal was zeer 
hartelijk. Als aperitief nam ik een “Kir”. Verrassing alom als er een witte “Kir” geserveerd wordt. Het 
werd een dubbele verrassing want deze kir met een vleugje godendrank (?) was overheerlijk. Met een 
bijpassend hapje kon dit als beginner tellen. Zowel het voorgerecht als het hoofdgerecht bestond uit 
twee delen, het gerecht op grootmoeders wijze en op de wijze van de chef anno 2014. De beide 
aspergebereidingen waren van hoog culinair niveau. De bijpassende witte wijn deed dit nog meer tot 
zijn recht komen. We waren nu volop in verwachting van de door vele recensenten geprezen “vol-au-
vent”. Een simpel gerecht met zoveel culinaire finesse klaargemaakt dat kunnen alleen maar topchefs. 
De daarbij geschonken wijn, een “Pinot Noir” van 2008 was een verrassende maar schitterende keuze 
van de sommelier. Een culinair hoogstaand etentje vergt iets extra’s en zo laten we ons verleiden om 
de kazen van kaasmeester Van Tricht te proeven. De sommelier stelde ons voor om daar een biertje 
bij te drinken, een “curieuzeneuzeken”. Het aroma van neuzekens en de lichte zoete smaak in 
combinatie met de kaas was culinair af. Het alom geprezen dessertbordje van de chef-patissier was 
een waardige afsluiter. We eindigden de avond met een afzakkertje en met een foto met Maël en 
Stefanie. 
 
Mijn voorwoord eens beginnen met iets waar in de media veel aandacht is besteed mag ook wel eens. 
En als je dat dan nog kan meemaken van op de eerste rij mag je daar wel een verslagje van over 
schrijven. Trouwens, beste leden, ik ben op een leeftijd gekomen dat je alles moet trachten mee te 
doen wat je kunt meedoen. Nu ik mijn verlof voorafgaand aan mijn pensioen aan het opnemen ben, 
krijg ik soms de vraag of ik niet in een zwart gat val. Aangezien Gent bruist van de activiteiten ben ik 
zelfs verplicht om keuzes te maken. 
 
Maar ook in het samenstellen van mijn wandelprogramma maak ik keuzes. Als je aan je 37ste 
wandelseizoen bezig bent vind ik het maar normaal dat je eens iets anders wilt zien, iets anders wilt 
beleven. Toch tracht ik zoveel mogelijk het clubprogramma te volgen. Het doet dan ook altijd plezier in 
de namiddag leden tegen te komen. Maar als ik echt iets wil beleven heb ik dit jaar weer aangeknoopt 
met te gaan wandelen naar Adepstochten. Ik ben 34 jaar moeten teruggaan in mijn archief voor mijn 
laatste Adepstocht in Thuin (Provincie Henegouwen). Dit jaar staat de teller reeds op drie 
Adepstochten. Eén zaak is nu al zeker, ik ga al die jaren zonder Adepstocht wel inhalen! 
 
Intussen zijn ze in Nederland in de laatste rechte lijn voor een fusie tussen de twee grote 
wandelbonden, de “Koninklijke Nederlandse Bond Lichamelijke Opvoeding Wandelsportorganisatie 
Nederland” en de “Nederlandse Wandelsport Bond”. Ik kijk alleszins uit naar het moment dat er op de 
fusie geklonken wordt. Als voorzitter van een Belgische wandelvereniging die reeds 27 jaar kontakten 
en vriendschapsbanden onderhoud in al de geledingen van de Nederlandse wandelsport, hoop ik op 
dat heuglijk moment aanwezig te mogen zijn. Want het is belangrijk voor de verdere planning van ons 
wandelprogramma naar Nederland dat we met de nieuwe bestuursploeg nationaal en met de nieuwe 
regiobesturen kontakten hebben en onderhouden. 
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Woordje van de voorzitter. 

 
 
In welke lijn de fusiegesprekken bij ons in Vlaanderen zitten weet ik niet. Het is uiteraard niet 
gemakkelijk om van vier federaties één federatie te maken. Als 01 januari 2016 vooropgesteld wordt 
als de grote dag waarop de nieuwe federatie operationeel zou moeten zijn zal er alleszins niet mogen 
getreuzeld worden. Ook naar die fusie kijk ik reikhalzend uit. Voor onze vereniging wordt het zowaar 
opnieuw een beetje thuiskomen. Opnieuw worden opgenomen in die grote Oost-Vlaamse 
wandelfamilie, daar kijk ik ten volle naar uit. Vorig jaar schreef ik nog dat ik aan mijn afscheidstournee 
zou beginnen, nu ben ik meer dan ooit in Oost-Vlaanderen op stap om bestaande kontakten te 
verstevigen, nieuwe kontakten te zoeken en oude verloren kontakten nieuw leven in te blazen. 
 
Als dit clubblad in jullie brievenbus valt zal het intussen bijna eind juni zijn. De vakantie wenkt, de 
Gentse Feesten komen dichterbij. Waar je ook naar toe trekt, geniet van de natuur, sta in bewondering 
voor de cultuur, proef de culinaire troeven van de streek. Wie thuis blijft voor de Gentse Feesten kan 
er dit jaar reeds op vrijdagavond 18 juli aan beginnen. Let wel op, vanaf dit jaar eindigen de Gentse 
Feesten op zondagavond, dus zondag 27 juli is de “Dag van de lege portemonnees”! 
 
Ik wens aan iedereen een schitterende vakantie toe en wie toch tijdens de maanden juli en augustus 
moet werken, wens ik veel sterkte! 
 
 
     
          Jullie voorzitter, 
 
          GUY. 
 
 
 

Een lekkere snack of een frisse pint, 

Wesley Bosmans heet U welkom in 
 

Taverne “De Roos” 

 

Den Beer 1 

9840 Zevergem (De Pinte) 

0499/60.10.50 

 

Maandag en dinsdag gesloten. 
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Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2014. 

 
 

Als U dit clubblad in de brievenbus krijgt zijn we bijna opnieuw in het midden van het jaar beland. We 
kunnen stilaan een balans opmaken van wat de eerste helft van het jaar ons op wandelvlak gebracht 
heeft. Eerlijk gezegd, de tochten waarvan ik het meest verwachtte hebben me het meest teleurgesteld. 
Dat het meestal ook grote clubs zijn maakt het nog veel erger. Er staan op mijn zwarte lijst trouwens 
meer clubs met naam en faam dan anderen. Uiteindelijk kregen veertien van de twintig gequoteerde 
tochten tot eind mei een tien op tien. Twee tochten kregen nog een positieve quotatie, vier tochten 
kregen een onvoldoende. Die vier clubs heb ik zelfs prompt op mijn zwarte lijst gezet. Eén van de vier 
is één van de oudste clubs in Vlaanderen. Deze wandeling had niets maar dan ook niets te bieden. 
Achteraf moesten mijn echtgenote en een aantal leden mij tegenhouden of ik had eens goed mijn 
gedacht gezegd aan de mensen achter de tafel. En toen ik dan toch aan de praat geraak met een 
bevriend medewerker van die club zeg ik hem heel kalm en beleefd dat ik zwaar teleurgesteld ben 
over het parkoer. En zoals altijd bij clubs die veel inrichten kreeg ik ook nu als antwoord : “Guy, we 
richten dit jaar zeventien (17) keer in, je kunt toch niet verlangen dat je iedere keer een mooi parkoer 
krijgt!”. Ik moest dan even de lippen op elkaar houden en dacht bij mezelf : “Richt dan vijf keer minder 
in en geef de wandelaars waar ze recht op hebben, namelijk een mooie wandeling!”. Nu voelde ik me 
bedrogen! Ik moet trouwens de laatste jaren veel pech hebben gehad want ik ben dan altijd naar één 
van hun slechtste tochten geweest! Trouwens, ik begrijp sommige parkoersmeesters niet. Ik vraag me 
soms af of ze niet beschaamd zijn om zo’n parkoers aan de wandelaars aan te bieden. Verschrikkelijk 
hoe sommigen te werk gaan. En het wordt nog erger als ik die niet van de streek ben veel andere 
mogelijkheden zie. Maar ja, met de auto een parkoer uitpijlen is veel gemakkelijker dan zich te voet 
een weg moeten banen over landelijke onverharde paden. 
 
Nog goed dat er veel clubs zijn en nog veel parkoersmeesters die met hart en ziel op zoek gaan naar 
de allermooiste hoekjes van hun streek. Ik vind het dan ook nog altijd belangrijk dat iedereen weet van 
welke tochten ik zeer tevreden huiswaarts ben gekeerd en die op alle vlakken af waren. Zo kunt U met 
deze clubs eens rekening houden bij het plannen van uw wandelingen. 
 
Hierna vindt U dus de tochten die in de eerste vijf maanden van dit jaar een tien op tien quotering 
hebben gekregen. 
 

 Adepstocht 
Plaats : Braine-l’Alleud 
Provincie : Waals-Brabant 
Organisatie : Cercle de tennis de table de Braine-l’Alleud 
 

 25ste Wintertocht 
Plaats : Hemiksem 
Provincie : Antwerpen 
Federatie : V.W.F. 
Club : W.S.V. Schelle 

 

 Nationale V.W.F. Wandeldag 
Plaats : Sint-Lenaarts 
Provincie : Antwerpen 
Federatie : V.W.F. 
Club : Sint-Michielstappers Brecht 
 

 Kriek- en Mattentochten 
Plaats : Herne 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub De Marktrotters Herne 
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Clubnieuws. 
 

 Foratochten 
Plaats : Gentbrugge 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Florastappers Gent 

 

 30ste Lentevossentocht 
Plaats : Buggenhout 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. De Vossen Buggenhout 

 

 36ste Reigertochten 
Plaats : Lovendegem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 

 31ste Kwarteltocht 
Plaats : Zelzate 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub De Kwartels Assenede 

 

 12de Linietochten 
Plaats : Stekene 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub De Smokkelaars Stekene 

 

 19ème Marche de Pâques 
Plaats : La Hulpe 
Provincie : Waals-Brabant 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : Les Amis de l’Argentine 

 

 Adepstocht 
Plaats : Nivelles 
Provincie : Waals-Brabant 
Organisatie : Maison des jeunes travailleurs Nivelles 

 

 Spaanse Tochten 
Plaats : De Klinge 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub Gasthofstappers De Klinge 

 

 Molenaarstocht 
Plaats : Belsele 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 
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Clubnieuws. 
 

 27ste Lentetocht 
Plaats : Sint-Lievens-Houtem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. Land van Rhode Oosterzele 

 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 

 
 
In die 37 jaar dat ik nu wandel heb ik nooit naar een kilometer gekeken om ergens met het openbaar 
vervoer te geraken. Want als voorzitter heb je altijd meer verplichtingen dan U denkt. Na al die jaren 
maak ik nu midden van de maand reeds een lijst op van mogelijke tochten waar ik de volgende maand 
naar toe zou willen gaan. Uiteindelijk moet ik altijd keuzes maken. En dan kijk ik in de eerste plaats 
naar de clubs die steeds in grote getale bij ons komen. Eenmaal per jaar naar die clubs gaan is zeker 
van mijnentwege verplicht. Maar ook naar Nationale en Provinciale Wandeldagen ben ik soms 
verplicht naar toe te gaan. Het is op die tochten dat je kontakten kunt leggen, het is op die tochten dat 
je meer de kans hebt om collega voorzitters en bestuurders tegen het lijf te lopen. Gezien worden en 
U kenbaar maken is al jaren één van de pijlers waarop mijn clubbeleid gebouwd is. Als straks de fusie 
een feit is, zal dat nog belangrijker zijn. Dat ik nu eenmaal vlug kontakten leg, heeft me over geheel 
België al veel vrienden opgebracht. En door goede kontakten en vriendschap met de ene club krijg je 
vlugger kontakten met een andere club. Voorzitter zijn van een club is dan ook een soort roeping, wie 
niet van zijn stoel komt bekomt niets! 
 
En zo kom ik tot twee zeer belangrijke stertochten in de komende twee maanden. Op zondag 13 juli 
gaan we naar Aarschot (Provincie Vlaams-Brabant) waar “Wandel Sportclub Langdorp” de “Vlaams-
Brabantse Wandeldag” inricht. Deze club is niet voor niets de topclub binnen onze federatie qua 
representativiteit. Sinds er tien jaar geleden wisselbekerpunten kunnen verdiend worden bij de drie 
wandelfederaties V.W.F., V.V.R.S. en Aktivia, heeft deze club reeds achtmaal binnen het V.W.F. dit 
klassement gewonnen. Eenmaal prijkte “Wandelend Paal”, een andere topclub binnen onze federatie 
uit de provincie Limburg op de eerste plaats. En ook dit jaar prijkt “Wandel Sportclub Langdorp” al op 
de eerste plaats. Ik weet het, beste leden, dat voor diegenen die maar een kleine afstand wandelen 
het een verre verplaatsing is, maar ik zou toch iedereen willen vragen zoveel mogelijk deze 
verplaatsing te doen. Vooreerst zijn er genoeg afstanden om deze prachtige streek al wandelend te 
verkennen. Maar de club heeft ook gezorgd voor een stadswandeling met tal van 
bezienswaardigheden. Met een combinatie natuurwandeling en stadswandeling kun je er een 
schitterende dag van maken. Om U te overtuigen naar Aarschot af te zakken, vindt U verder in dit 
clubblad de schitterend geïllustreerde bijdrage zoals ze me door de club werd overgemaakt. Beste 
leden, goed vertegenwoordigd zijn op deze “Vlaams-Brabantse Wandeldag” is van onschatbare 
waarde voor onze vereniging. Ik wens jullie daarvoor nu reeds bij voorbaat te danken. 
 
De tweede stertocht die ik onder jullie aandacht wil brengen is naar de wandelhoogdag in onze 
provincie, naar de “Oost-Vlaamse Wandeldag”. Deze wordt ingericht op zondag 10 augustus te 
Belsele (Sint-Niklaas) en is een organisatie van onze vrienden van “De Reynaertstappers Belsele-
Sinaai”. Het is vele jaren geleden dat ik voor deze wandelhoogdag in onze provincie zoveel aandacht 
heb. Met de fusie op komst is het voor onze vereniging van enorm belang ook op deze wandeldag 
goed vertegenwoordigd te zijn. Over de parkoersen kan ik spijtig genoeg niets publiceren omdat ik tot 
heden geen enkele informatie daarover heb gekregen. Ik ben dit jaar reeds driemaal in het Waasland 
gaan wandelen, het waren drie schitterende natuurwandelingen. Ik heb jaren het Waasland 
verwaarloosd, maar ben er sinds kort verliefd op geworden. Het is voor iedereen een korte 
verplaatsing en dus hoop ik U allen te mogen ontmoeten op deze wandelhoogdag in onze provincie. 
Waarvoor eveneens mijn dank bij voorbaat. 
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Clubnieuws. 
 
 

Beste leden, uit de hierboven geschreven tekst zult U hebben kunnen opmaken dat uw voorzitter na al 
die jaren nog gedreven is om met de club schitterende resultaten te boeken. We zijn maar een kleine 
club, maar als ik zie welk programma we afwerken, vind ik dat fenomenaal. In de toekomst zal er op 
dat vlak trouwens niets veranderen. Als de fusie in Vlaanderen een feit is zullen we naar alle Vlaamse 
provincies blijven gaan. Ik ben trouwens nu al aan het bestuderen hoe ons stertochten programma 
2016 er zou kunnen uitzien! 
 
Tenslotte nog even dit : ik ben nog op zoek naar een lid die met mij naar de “Algemene Vergadering 
V.W.F.” zou willen rijden. Deze vergadering heeft plaats op vrijdagavond 26 september 2014 en zal 
doorgaan te Bokrijk (Provincie Limburg). 
 
Om deze rubriek te besluiten vindt U hierna de belangrijkste data die reeds vastliggen tot eind mei 
2015. 
 
 

 zaterdag 06 september 2014 
najaarsvergadering met uitleg clubweekend (!) te Sint-Amandsberg (uitnodiging volgt) 

 
 donderdag 18 september 2014 

algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Julien) 
 

 vrijdag 26 september 2014 
algemene vergadering V.W.F. te Bokrijk (Provincie Limburg) (?) 

 
 zaterdag 04 oktober 2014 

stertocht naar Austerlitz (Provincie Utrecht/Nederland) 
voor deelname aan de “Herfstboswandeling” 
organisatie : Wandelcomité Austerlitz Belang 

 
 vrijdag 17 oktober 2014 

herfstwandeling scholen 
 

 zondag 26 oktober 2014 
stertocht naar Gulpen (Provincie Limburg/Nederland) 
voor deelname aan de “52ste Kastelen Monumententocht” 
organisatie : W.S.V. De Veldlopers Gulpen 

 
 dinsdag 11 november 2014 

gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” (stertocht) 
 

 zaterdag 29 november 2014 (o.v.) 
clubetentje 

 
 zondag 22 februari 2015 

stertocht naar de “Aktivia Nationale Wandeldag Oost-Vlaanderen” te Zottegem 
organisatie : W.S.V. Egmont Zottegem 

 
 zaterdag 14 maart 2015 

statutaire algemene vergadering V.W.F. te Hoogstraten/Provincie Antwerpen (Guy en Greta) 
 

 zondag 17 mei 2015 
stertocht naar de “6de Vrije Vlaamse Wandeldag” (V.V.R.S.) 
te Lommel (Provincie Limburg) 
organisatie : W.S.V. Milieu 2000 Lommel. 
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Clubprogramma 
tot midden september 2014. 

 

ZONDAG 29 JUNI : SCHELLEBELLE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 8ste Bergenmeersentocht 

 organisatie : Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen 

 vertrekplaats : Sporthal Schellebelle, Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

 afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 21 – 30 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Schellebelle op 500 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 06 JULI : SINT-MARIA-LIERDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 26ste Zomertocht 

 organisatie : C.S.C.-Lierde/Club voor Sport en Cultuur 

 vertrekplaats : O.C. De Lier, Nieuwstraat 21, Sint-Maria-Lierde 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 32 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 
             start 32 km. tot 11u00 
             start 24 km. tot 12u00 

 te bereiken : station Lierde op 500 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 13 JULI : AARSCHOT (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Vlaams-Brabantse Wandeldag 

 27ste Zomertocht – 50 km. van het Hageland 

 organisatie : Wandel Sportclub Langdorp 

 vertrekplaats : S.I.B.A., Pastoor Dergentlaan 62, Aarschot 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 16 – 20 – 30 – 42 – 50 km.  
                   4 km. (stadswandeling) 

 parkoersinformatie : zie verder in dit clubblad 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 (start 42 – 50 km. van 06u00 tot 09u00) 

 te bereiken : station Aarschot op 700 meter van de startplaats 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 
 

ALLEN OP POST OP DEZE WANDELHOOGDAG IN VLAAMS-BRABANT! 

 
 

MAANDAG 21 JULI : BOTTELARE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Zomertocht 

 organisatie : Florastappers Gent 

 vertrekplaats : Patrokring, Koningin Astridlaan 24, Bottelare 

 afstanden : 7 – 14 – 21 – 30 – 50 km. 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 
              start 50 km. tot 08u30 
              start 30 km. tot 12u00 
              start 21 km. tot 13u00 
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tot midden september 2014. 

 
 

ZONDAG 27 JULI : EDEGEM (ANTWERPEN) 

 

 Oogsttocht 

 organisatie : W.S.V. De Dauwstappers Edegem 

 vertrekplaats : Fort 5 – Hangar 27, Parklaan 161, Edegem 

 afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 35 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : prachtige in het groen badende wandelwegen langs 
parken, forten, vijvers, duinen en zandbergen; naargelang de 
afstand worden ook de natuurgebieden ‘Klein Zwitserland’ en 
‘Hof Ter Linden’ doorkruist; een aanrader voor  wie van natuur houd! 

 

ZONDAG 03 AUGUSTUS : VINDERHOUTE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 36ste Kastelentocht 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : Gemeentelijk Sportcentrum, Neerstraat 37, Vinderhoute 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 17 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 

ZONDAG 10 AUGUSTUS : BELSELE – SINT-NIKLAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Oost-Vlaamse Wandeldag 

 25ste Reynaerts-Bokkentocht – Jubileumtocht 

 organisatie : W.S.V. De Reynaertstappers Belsele-Sinaai 

 vertrekplaats : Polyvalente zaal ‘De Klavers’, Sint-Andriesstraat 4, 
                        Belsele (Sint-Niklaas)  

 afstanden : 6 – 11 – 18 – 23 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 te bereiken : station Belsele op 800 meter van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ALLEN OP POST OP DEZE WANDELHOOGDAG IN OOST-VLAANDEREN! 

 
 

VRIJDAG 15 AUGUSTUS : BEERNEM (WEST-VLAANDEREN) 

 

 43ste Internationale 15-augustustochten 

 organisatie : Wandelclub Beernem 

 vertrekplaats : Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, 
                        Reigerlostraat 10, Beernem 

 afstanden : 5 – 7 – 10 – 13 – 17 – 21 – 27 – 35 – 42 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : de bosrijkste wandeling in West-Vlaanderen met veel private 
en openbare domeinen; dwars door het wandelnetwerk Bulskampveld! 

 te bereiken : station Beernem op 2 km. van de startplaats 

 wisselbekertocht Aktivia  
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Clubprogramma 
tot midden september 2014. 

  

ZONDAG 24 AUGUSTUS : LAARNE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 44ste Voettochtenklassieker 

 organisatie : KWB Laarne 

 vertrekplaats : Vrije Basisschool, Wegvoeringstraat 1, Laarne 

 afstanden : 5 – 7 – 12 – 20 km.  

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZATERDAG 30 AUGUSTUS : DRUNEN (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 
 

 17de DAK wandeltocht 

 organisatie : Atletiek- en Wandelvereniging DAK Drunen 

 vertrekplaats : Clubgebouw DAK Drunen, Prins Hendrikstraat 76/A, Drunen 

 afstanden en starttijden :                 40 km : van 07u00 tot 09u30   
                                                         25 km : van 08u00 tot 11u00  
        5 – 10 – 15 km : van 09u00 tot 12u00 

 sluiting startbureau : om 17u00 

 parkoer : de wandelingen gaan door het Nationale Park 
               “De Loonse en Drunense Duinen” 

 
 

ZONDAG 07 SEPTEMBER : MERELBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 17de Merelbeekse Wandeltocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeentehallen, Kloosterstraat 32, Merelbeke 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 42 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER : WANZE (LUIK) 

 

 29ème Marche Internationale des Longs Pieds Antheitois 

 organisatie : Les Longs Pieds Antheitois 

 vertrekplaats : Salle Jacques Brel, Place Faniel, Wanze 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 22 – 30 – 42 km.  

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 
 

ZONDAG 14 SEPTEMBER : DINANT (NAMEN) 

 

 34ème Marche du Viaduc 

 organisatie : Batteurs de Cuir Dinant 

 vertrekplaats : Salle “La Balnéaire” Casino Dinant,  
                        Boulevard des Souverains, Dinant 

 afstanden : 6 – 12 – 21 – 30 km.  

 vertrek : van 06u30 tot 14u00 

 afstempeling tot 17u00! 
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Vlaams-Brabantse Wandeldag  te Aarschot 
Zondag 13 juli 2014 
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Vlaams-Brabantse Wandeldag  te Aarschot 
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De wandelende pen. 
 

Verslag “Adepstocht” te Nivelles op zondag 04 mei 2014. 

 
Na zoveel jaren wandelen wil ik vanaf dit jaar wel eens andere horizonten gaan verkennen. Zo besluit 
ik om op zondag 04 mei voor de tweede maal dit jaar naar een Adepstocht te gaan in Waals-Brabant. 
Na een eerdere deelname te Braine-L’Alleud reden we nu twee treinstations verder naar Nivelles. Met 
start op 500 meter van het station konden we het weer niet beter hebben. De start was in het gezellig 
lokaaltje van “des jeunes travailleurs Nivelles”. Ook nu keken de drie mannen achter de 
inschrijvingstafel me verbaasd aan, vanwaar zou die komen. Daar we de twintig kilometer gingen doen 
kreeg ik opnieuw twee rode deelnamekaartjes. Het was iets na 10u00 en we waren de achttiende en 
negentiende wandelaar voor de twintig kilometer. Onvoorstelbaar! Na een hapje en een drankje 
vertrokken we onder een stralend lentezonnetje op overlevingstocht, want op het plannetje dat we 
meekregen was er geen rustpunt aangegeven. 
 
Het begon al direct met een serieuze kasseistrook die overging in een met allerlei steentjes bezaaide 
veldweg. Na een doorsteek van een nieuw industrieterrein dat nog volop in expansie is, zaten we 
plotseling midden de uitgestrekte velden. Zo ver je maar kon kijken, het was allemaal veld dat de klok 
sloeg. Afwisselend over verharde smalle wegen en onverharde veldwegen kwamen we hier en daar 
voorbij een herenboerderij. Meestal stopte de verharde weg aan zo’n boerderij om dan over te gaan in 
veldweg. In de verte dook plots een groot gebouw op, een soort kasteel, een soort imposante 
herenhoeve. Uiteindelijk zouden we er langs passeren. Zo midden op de boerenbuiten was in dit 
imposant gebouw een restaurant gevestigd, de “Commanderie de Vaillampont”. Bent U 
geïnteresseerd in wat geschiedenis daarover, kijk eens naar www.vaillampont.com en U komt een 
rijke geschiedenis te weten. Via een voetgangersbrugje over een drukke weg kwamen we in het enige 
dorpje op ons parkoer, genaamd “Thines”. 
 
We verlieten het dorpje via een met stenen bezaaid smal pad en doken opnieuw het veld in. De tien 
en vijftien kilometer sloegen nu links af naar beneden om op een geasfalteerde oude spoorwegberm 
te wandelen. Wij bleven maar wandelen door en met zicht op alleen maar uitgestrekte velden. Ik kan 
me niet herinneren dat ik ooit zo dwars door zo’n uitgestrekt landbouwgebied heb gewandeld. 
Uiteindelijk kwamen we ook op hoger vermelde spoorwegberm. De laatste hindernis was een 
trappenafdaling die ons op enkele meters van de startzaal deed belanden. Twintig kilometer zonder te 
stoppen, ook nu had ik nog al mijn koekjes in mijn broekzak. Greta en ik beginnen echt de smaak te 
pakken te krijgen om naar zo’n tochten te gaan. 
 
In de zaal konden we ons weer tegoed doen aan de lokale specialiteiten. De “târte al djote” lieten we 
aan ons voorbijgaan, maar een St-Feuillien lieten we ons smaken. Ik heb trouwens wat 
opzoekingswerk verricht wat die “târte al djote” is. 
De “târte al djote”, een hartige taart, is een vaste waarde in Nivelles. Meestal wordt ze warm 
opgediend met een klontje gezouten boter. Het is een van die curiositeiten die mee de faam van 
Nivelles en het Romaanse Land hoog houden. Het gerecht wordt bereid met bètchéye 
(gefermenteerde kaas op basis van afgeroomde koemelk), boter, eieren, peterselie, gemalen ui en 
uiteraard de onvermijdelijke “djote”, de naam die men in Nivelles geeft aan snijbieten. De fameuze 
taart verscheen al in teksten vanaf 1218, maar sommigen beweren dat er aanwijzigen zijn dat de taart 
al veel langer bestaat. 
De “Confrérîye dèl Târte al Djote” van Nivelles, het broederschap dat de specialiteit promoot, kent 
ieder jaar in februari (tijdens een publieke ceremonie) kwaliteitslabels toe van 1 tot 4 sterren aan de 
beste producenten. Het broederschap werd opgericht op 21 september 1980 en mag maximaal uit 55 
leden bestaan, onder leiding van een ‘Grand Bailly’. Het heeft als doel het oude recept van de 
beroemde taart van Nivelles te bewaren voor het nageslacht en de taart te promoten. Bij een volgende 
gelegenheid zal ik deze taart zeker eens proeven. 
 
Tenslotte nog een woord van dank aan de mensen van “La maison des jeunes travailleurs Nivelles”. 
We hebben opnieuw iets gezien en iets bijgeleerd! 
 
               Verslaggever, GUY DE JAEGER. 



 

 


