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Woordje van de voorzitter. 
 

Beste leden en sympathisanten, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Laat me beginnen met het nieuws waarop iedereen zit te wachten. Wat na 2012 met de Belgisch-

Nederlandse Wandelverbroedering? Op het ogenblik dat dit clubblad in druk is zal onze 

ledenvergadering daarover uitsluitsel gegeven hebben. 

 

Na achtereenvolgende bestuursmandaten bij de Europamars Brussel, Arteveldestappers Gent, De 

Vrienden van Dwars door Destelbergen en Postwandelclub Gent 1, richtte ik op 24 april 1987 de 

Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering op. Mijn eerste officiële wandeltocht dateert van 27 maart 

1977; mijn eerste bestuursmandaat heb ik opgenomen in juni 1980. Sinds juni 1980 tot de dag van 

vandaag zit ik onafgebroken in clubbesturen, dit is bijna een termijn van 32 jaar. In die 32 jaar heb ik 

zowat alles op bestuurlijk en op sportief vlak meegemaakt. Er is zoiets van in schoonheid eindigen, en 

dat kun je doen als je voor jezelf uitgemaakt hebt alles bereikt te hebben. De stress van een grote 

organisatie, de stress om het altijd perfect te willen doen en hebben weegt te zwaar door op mijn 

gezondheid en op mijn gezin. En aangezien er geen jongeren staan te trappelen om de fakkel over te 

nemen, waarom zou ik dan nog verder doen! Met één zaak moeten we rekening houden, om in regel 

te blijven bij onze federatie moeten we één wandeltocht organiseren. Op onze ledenvergadering zal 

dit punt eveneens besproken geworden zijn. Eén zaak staat wel reeds vast , het wordt dit jaar voor mij 

de laatste scholenwandeling die ik organiseer. Ik wil het grootste deel van mijn verlof dat ik al 32 jaar 

besteed aan het organiseren van wandeltochten, vanaf volgend jaar reserveren voor mijn gezin. Wat 

ook zeker is, ik zal de club niet in de steek laten, daarvoor heb ik nog te veel plannen. Maar 

organisatorisch wordt het me allemaal te veel. En om jullie helemaal gerust te stellen, de eerste 

stertochten voor de stertochten wandelkaart 2013 liggen reeds vast! 

 

Ik zou hier trouwens alle leden eens bijzonder willen danken voor al hetgeen ze in die 25 jaar voor de 

club gedaan hebben. De weg is niet altijd over rozen gegaan, maar we hebben het brandnetelpad 

overwonnen. Ik heb als voorzitter ook nooit de gemakkelijkste weg gekozen, maar ik  ben fier op de 

weg die we hebben afgelegd. Bedankt iedereen en laten we de komende jaren vooral genieten van 

het wandelen zoals ik het reeds 25 jaar promoot : “geniet van de natuur, sta in bewondering voor het 

cultureel patrimonium en geniet met volle teugen van de gastronomische rijkdom die we op onze weg 

leren kennen!”. 

 

Tot slot wens ik in mijn voorwoord nog twee zaken te vermelden. In de eerste plaats wens ik hier een 

woord van dank te richten aan onze wandelvrienden van “Wandelclub De Noorderkempen” voor hun 

schitterende organisatie van de “Nationale V.W.F. Wandeldag 2012” te Hoogstraten. Voor mij 

persoonlijk is dit één van de schitterendste Nationale Wandeldagen van de jongste jaren. Een 

Nationale Wandeldag zonder veel zwier en zwaai, maar af op alle vlakken. Bedankt Lili, bestuur en 

medewerkers, ik kom zeker eens terug, niet alleen om te wandelen maar vooral om het cultureel 

patrimonium van Hoogstraten van naderbij te komen bekijken en te bezoeken. 
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Woordje van de voorzitter. 
 

 

Dit voorwoord moet ik echter besluiten met heel droevig nieuws. Begin dit jaar stond de wereld van 

een aantal mensen even stil toen het overlijden bekend geraakte van Mevrouw Dorothée Godfroid. 

Dorothée was samen met haar echtgenoot Jean Van Hauwe bestuurslid van de “Sectie Mars Politie 

Jette”. Samen hebben ze gans België doorkruist om hun geliefde wandelsport te beoefenen. Ook bij 

ons waren ze een aantal keren te gast; de laatste maal vorig jaar met de bus. Nog maar vijf maanden 

met pensioen sloeg begin januari het noodlot toe. Op zondag 08 januari was ze nog present voor de 

busreis naar De Pinte en Philippine. Niets deed toen vermoeden dat haar dagen geteld zouden zijn. In 

de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 januari is zij plotseling overleden. Wie Dorothée gekend 

heeft zal haar nooit kunnen vergeten. Het is een gezicht dat in het geheugen gegrift blijft.  Het gezicht 

van een vrouw die altijd bekommerd was voor het wel en wee van iedereen en van de wandelclub. 

Verweesd achterblijvend tracht haar echtgenoot Jean zich op te trekken aan de vele mooie momenten 

die ze samen hebben meegemaakt, maar toch, op het moment dat je dan samen van een welverdiend 

pensioen kan genieten is plots alles voorbij en sta je er alleen voor. Namens het bestuur en alle leden 

wensen we Jean veel sterkte toe. Mag hij troost vinden in de wandelsport, de sport waar ze samen zo 

veel plezier beleefden. Jean, het gaat je goed. 

 

 

Vandaag nog een lach, morgen een traan. 

 

Vandaag leven we nog, morgen kan het gedaan zijn. 

 

Geniet van het leven, het duurt maar even! 

 

 

          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. 



__________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                 Maart 2012                                        Pagina: 4 
 

Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2011. 

 

Dat we vorig jaar één van onze schitterendste clubprogramma’s hebben afgewerkt heb ik al 

meermaals gezegd en geschreven. Van de achtendertig tochten die van mij een quotering hebben 

gekregen, hebben er vierendertig een tien op tien gekregen, dit is werkelijk fenomenaal! Ook al is het 

een lange lijst, een jaaroverzicht zou geen overzicht zijn als ik deze superlijst niet zou publiceren. Het 

geeft ook nog eens iedereen de kans om terug te blikken op een aantal van die schitterende tochten. 

Eén opmerkelijk punt wil ik reeds vooraf even aanstippen, we zijn naar niet minder dan acht 

verschillende federaties gaan wandelen die ons allen één of meerdere schitterende wandelingen 

hebben bezorgd. Eén federatie ontbreekt in dat lijstje, namelijk de K.N.B.L.O.-NL.. De tocht in Bunde 

werd niet georganiseerd; de tocht in Luyksgestel heb ik niet kunnen meemaken. Ik ben er zeker van 

dat beide tochten ook op deze lijst zouden hebben gestaan. Dat ooit de hierna volgende tochten nog 

eens in ons clubprogramma zullen opgenomen worden staat zo goed als vast. Wie op bepaalde 

tochten niet van de partij was weet alzo waar hij eens naartoe moet gaan. 

 

AKTIVIA 

 

19/01  SINT-GORIKS-OUDENHOVE – Oost-Vlaanderen 

  EGMONT ZOTTEGEM – Midweektocht  

 

20/02  SINT-ANTONIUS-ZOERSEL – Antwerpen 

  DE NATUURVRIENDEN ZOERSEL – Trappistentocht  

 

20/03  GENTBRUGGE – Oost-Vlaanderen 

  FLORASTAPPERS GENT – Floratochten 

 

27/03  LOVENDEGEM – Oost-Vlaanderen 

  REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE – Reigertocht  

 

03/04  ZELZATE – Oost-Vlaanderen 

  DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE – Kwarteltocht 

 

02/06  ZOTTEGEM – Oost-Vlaanderen 

  EGMONT ZOTTEGEM – Egmonttocht  

 

09/07  NIEUWENRODE – Vlaams-Brabant  

  DE SLUISSTAPPERS – Donkerenhamtocht  

 

21/07  BOTTELARE – Oost-Vlaanderen 

  FLORASTAPPERS GENT – Zomertocht  

 

06/08  ONKERZELE – Oost-Vlaanderen 

  PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN – Zomertocht  

 

15/08  BEERNEM – West-Vlaanderen 

  DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM – 15-augustustochten 
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Clubnieuws. 
 

20/11  ZWIJNAARDE – Oost-Vlaanderen 

  POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE – Herdenkingstocht Maurice De Bruyne  

 

27/11  ZINGEM – Oost-Vlaanderen 

  SCHELDESTAPPERS ZINGEM – Sint-Bavotocht  

 

03/12  BALEGEM – Oost-Vlaanderen 

  LAND VAN RHODE – Badlengienwandeling  

 

F.F.B.M.P. 

 

06/02  LINKEBEEK – Vlaams-Brabant 

  POLUC MARCHING TEAM – Randonnée du Cheval d’Argent 

 

08/05  OUDERGEM – Brussel Hoofdstad 

  POLITIE BRUSSEL SECTIE MARS – Wandeltocht van de Brusselse Politie 

 

15/05  GEROMPONT – Waals-Brabant 

  COMITE PROVINCIAL BRUXELLES BRABANT WALLON – Marche Provinciale 

 

04/06  THUIN – Henegouwen 

  LES ROTEUS WAIBIENS THUIN – Marche de la Thudinie 

 

12/06  GEMMENICH – Luik 

  LES 21 GEMMENICH – Marche de la Pentecôte 

 

19/06  COUVIN – Namen 

  COMITE PROVINCIAL DE NAMUR – Marche Nationale 

 

28/08  BUISSENAL – Henegouwen 

  COMITE PROVINCIAL DU HAINAUT – Marche Provinciale 

 

25/09  THEUX – Luik 

  LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS – Marche Franchimontoise 

 

V.W.F. 

 

27/02  SCHERPENHEUVEL – Vlaams-Brabant 

  WC DE GRASHOPPERS KEIBERG – Nationale V.W.F. Wandeldag 

 

25/04  SINT-LENAARTS – Antwerpen 

  ST.-MICHIELSTAPPERS BRECHT – Kleipikkerstocht 

 

22/05  OUD-TURNHOUT – Antwerpen 

  DE KORHOENSTAPPERS – Klein Peerkentocht 

 

31/07  WESPELAAR – Vlaams-Brabant 

  W.K. WERCHTER – Jan Primustocht  
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Clubnieuws. 
 

V.V.R.S. 

 

17/09  ’S GRAVENVOEREN – Limburg 

  BERG & BOSWANDELAARS VOEREN – Herfstwandeling 

 

01/10  TERVUREN – Vlaams-Brabant 

  W.S.V. TERVUREN BOS – Internationale Herfsttocht 

 

V.W.O. 

 

21/08  WONDELGEM – Oost-Vlaanderen 

  WONDELGEMSE WANDELVOGELS – Wondelgem Wandelt 

 

02/10  ASSEBROEK – West-Vlaanderen 

  DE SMOKKELAARS MALDEGEM – Nationale V.W.O. Wandeldag 

 

V.G.D.S. 

 

14/05  BUTGENBACH – Oostkanton 

  WANDERCLUB BUTGENBACH – Internationale Wanderung 

 

18/09  LONTZEN – Oostkanton 

  VGDS WANDERUNG – Verbandswanderung  

 

N.W.B. 

 

09-10/04 KRUININGEN – Zeeland 

  Jubileumtweedaagse “50 jaar Zeeuwse Wandelsportbond” 

 

06/11  LIEROP – Noord-Brabant 

  W.S.V. HERMODE – Wintertocht 

 

F.F.R. 

 

01/05  FRETHUN – Frankrijk 

  RANDO PASSION – Rand’Opale 
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Clubnieuws. 
 

2. Samenvatting wandelen anno 2005 – 2011. 

 

Sinds 2005 heb ik aan 248 tochten punten gegeven. Daarvan kregen 168 tochten een tien op tien. Dit 

is een score van 67,7%! 

 

Onderverdeeld per federatie geeft dit na zeven jaar volgend klassement : 

  

AKTIVIA   45 noteringen 

 V.W.F.     42 noteringen 

 F.F.B.M.P.   34 noteringen 

 V.V.R.S.   19 noteringen 

 K.N.B.L.O.-NL.   12 noteringen 

 N.W.B.       8 noteringen 

 V.W.O.      5 noteringen 

 V.G.D.S.     2 noteringen 

 F.F.R.      1 notering 

 

Onderverdeeld per provincie of land geeft dit na zeven jaar volgend klassement : 

  

OOST-VLAANDEREN     35 noteringen   

 VLAAMS-BRABANT      34 noteringen   

 ANTWERPEN    20 noteringen   

 LIMBURG    15 noteringen   

 LUIK           9 noteringen   

 NAMEN      9 noteringen   

 WEST-VLAANDEREN         8 noteringen   

 BRUSSEL HOOFDSTAD    6 noteringen   

 HENEGOUWEN     5 noteringen   

 NOORD-BRABANT        5 noteringen   

ZUID-HOLLAND     4 noteringen 

NEDERLANDS-LIMBURG       4 noteringen 

WAALS-BRABANT        3 noteringen 

ZEELAND          3 noteringen 

OOSTKANTON          2 noteringen 

GELDERLAND                        2 noteringen 

LUXEMBURG            1 notering 

UTRECHT             1 notering 

NOORD-HOLLAND            1 notering 

FRANKRIJK             1 notering 
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3. Supertochten 2011. 

 

Als je van vierendertig tochten die een tien op tien hebben gekregen er de tien allerbeste of 

supertochten moet uithalen is dit een werk waar je enkele dagen zoet mee bent en waarbij je enkele 

nachten moet over slapen. En toch ben ik erin geslaagd een lijstje samen te stellen met de tien 

supertochten van 2011. Ik wens deze organisatoren dan ook te feliciteren voor hun schitterende 

organisatie! Deze supertochten zijn geplaatst in volgorde van deelname. 

 

 19 januari  SINT-GORIKS-OUDENHOVE 

    W.S.V. Egmont Zottegem 

    Prov. Oost-Vlaanderen – Aktivia 
 

 09-10 april  KRUININGEN 

    Zeeuwse Wandelsportbond 

    Prov. Zeeland/Nederland – N.W.B. 
 

 09 juli   NIEUWENRODE 

    W.S.V. De Sluisstappers 

    Prov. Vlaams-Brabant – Aktivia 
 

 21 juli   BOTTELARE 

    Florastappers Gent 

    Prov. Oost-Vlaanderen – Aktivia 
 

 28 augustus  BUISSENAL 

    Comité Provincial du Hainaut 

    Prov. Henegouwen – F.F.B.M.P. 
 

 17 september  ’S GRAVENVOEREN 

    Berg & Boswandelaars Voeren 

    Prov. Limburg – V.V.R.S. 
 

 01 oktober  TERVUREN 

    W.S.V. Tervuren Bos 

    Prov. Vlaams-Brabant – V.V.R.S. 
 

 02 oktober  ASSEBROEK 

    De Smokkelaars Maldegem 

    Prov. West-Vlaanderen – V.W.O. 
 

 27 november  ZINGEM               

    Scheldestappers Zingem                

    Prov. Oost-Vlaanderen                  

                             Aktivia                   
            

    03 december       BALEGEM   

    W.S.V. Land van Rhode 

    Prov. Oost-Vlaanderen 

                                      Aktivia  
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4. Samenvatting supertochten 2005 – 2011. 

 

Als ik nu ook nog eens alle zeventig supertochten onderverdeel per federatie en per provincie, kom ik 

tot volgende twee klassementen : 

 

per federatie : 

 

V.W.F.    17 noteringen 

AKTIVIA   17 noteringen 

F.F.B.M.P.   15 noteringen 

V.V.R.S.   10 noteringen 

N.W.B.      5 noteringen 

K.N.B.L.O.-NL.     5 noteringen 

V.W.O.      1 notering 

 

per provincie : 

 

 VLAAMS-BRABANT  13 noteringen   

 OOST-VLAANDEREN  12 noteringen   

 ANTWERPEN   10 noteringen   

 LUIK       6 noteringen   

 LIMBURG      5 noteringen   

 WEST-VLAANDEREN      5 noteringen   

 NAMEN     4 noteringen   

 ZUID-HOLLAND    3 noteringen   

NEDERLANDS-LIMBURG           3 noteringen 

HENEGOUWEN    2 noteringen 

ZEELAND         2 noteringen 

LUXEMBURG          1 notering 

WAALS-BRABANT            1 notering 

BRUSSEL/HOOFDSTAD   1 notering 

UTRECHT             1 notering 

NOORD-BRABANT            1 notering 

 

5. Besluit. 

 

Met dit laatste klassement is het doek gevallen over het jaar 2011. Het enige dat ik daar nog aan toe 

te voegen heb is het volgende : “Bedankt leden voor de representativiteit die jullie aan de dag  hebben 

gelegd om onze clubkleuren over gans België en daarbuiten te verdedigen”. Dat we niet alleen op 

weekends soms op meerdere plaatsen aanwezig zijn, maar ook hoe langs om meer op 

midweektochten ergens in het klassement opduiken is een fantastisch gegeven. Ik zou hier echter 

tekort schieten als ik de leden vergeet te bedanken die zich vorig jaar – en met succes – aan enkele 

lange afstanden gewaagd hebben. 

 

Als je dit clubblad in de brievenbus krijgt zijn we intussen al midden de maand maart. En ook 2012 

heeft zich schitterend ingezet. Verplaatsingen naar Gijzegem, Oombergen, Hemiksem, Linkebeek, 

Heverlee en Hoogstraten waren allen een schot in de roos. 
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Wie ons stertochten programma 2012 al eens grondig onder de loep genomen heeft zal hebben 

vastgesteld dat we dit jaar op de internationale toer gaan. De uitschieter is ongetwijfeld onze 

deelname aan de “1ste Europiade” in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Luxemburg). We gaan dit jaar 

ook met een stertocht naar Frankrijk, namelijk naar Ghyvelde. En dan hebben we nog onze vier 

verplaatsingen naar Nederland. Binnen de K.N.B.L.O.-NL. gaan we naar Etten-Leur en Waalwijk; 

binnen de N.W.B. gaan we naar Putte en Maria-Hoop. Zijn de eerste drie plaatsen geen al te verre 

verplaatsingen, met Maria-Hoop is dat iets anders. Dat we met deze tocht misschien de grens met 

Duitsland zullen overschrijden behoort tot de mogelijkheden. Op onze ledenvergadering zal intussen 

een voorstel besproken zijn om via carpooling naar een aantal verre en vooral buitenlandse tochten te 

gaan.  

 

6. Belangrijke data om te noteren in uw agenda. 

 

In deze rubriek geef ik U al enkele jaren een uitgebreid overzicht van belangrijke data binnen de 

clubwerking die reeds vastliggen voor de toekomst. Het gaat niet alleen om de data waarop we iets 

organiseren, de data van de vergaderingen A.P.W.C. en V.W.F., maar ook de data van stertochten 

naar belangrijke evenementen of naar het buitenland worden daarin nog eens vermeld. Het 

clubprogramma voor de komende maanden dat U verder in dit clubblad vindt bevat alvast een viertal 

opmerkelijke verplaatsingen. 

 

Op zaterdag 14 april staat Etten-Leur (Prov. Noord-Brabant/Nederland) op het programma. Op 10 april 

2005 was ik er voor het eerst te gast. Volgende woorden schreef ik toen in mijn wandelboekje : “zeer 

goede organisatie en bewegwijzering, bosrijk parkoer, een stertocht waard!”. Nu, zeven jaar later gaan 

we er eindelijk met een stertocht naartoe! 

 

Op zondag 29 april staat dan voor de eerste maal een stertocht naar Frankrijk op ons programma, we 

gaan namelijk naar Ghyvelde. Voor de meesten van ons zal dat een stap in het onbekende zijn, we 

gaan dus weer op ontdekking. Hopelijk zijn we met een mooi aantal leden om gezamenlijk naar 

Ghyvelde te vertrekken. 

 

Op zaterdag 02 juni gaan we opnieuw naar de provincie Noord-Brabant/Nederland om er deel te 

nemen aan de jubileumtocht van “W.S.V. Waalwijk ‘82” te Waalwijk. Ook bij deze vereniging was ik al 

eerder te gast. Je houdt het echter niet voor mogelijk, dit is reeds twaalf jaar geleden, namelijk van 04 

juni 2000. Toen schreef ik het volgende in mijn wandelboekje : “opnieuw een zeer goede Nederlandse 

organisatie; prachtig bosrijk parkoer; zeer goede parkoersaanduiding; gezellige startaccommodatie en 

rustplaats; tot een volgende gelegenheid!”. Deze gelegenheid is nu aangebroken naar aanleiding van 

hun “30ste Halve Zolentocht”. 

 

Op zondag 24 juni gaan we dan naar de “Journée F.F.B.M.P. de la Marche” te Beloeil. Met start en 

aankomst in de Orangerie van het kasteel kan het niet anders of deze tocht zal zijn uitstraling niet 

missen. Het wordt trouwens een eenmalige en dus een unieke kans om daar te kunnen vertrekken 

voor één van de belangrijkste wandelevenementen binnen het F.F.B.M.P.. Iedereen kan trouwens 

gratis het kasteelpark bezoeken. Trouwens, wie er echt een dagje uit wil van maken krijgt hier de 

kans. Deelnemen aan de wandeltocht in combinatie met een bezoek aan het kasteel en kasteelpark 

zou toch alle leden moeten kunnen bewegen om naar Beloeil af te zakken. Let echter op, het kasteel 

is maar te bezoeken van 13u00 tot 18u00. Voor meer informatie zie de website van het kasteel, 

www.chateaudebeloeil.com. Zorg er voor dat U voor het bezoek aan het kasteel propere schoenen 

mee hebt! 
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Om deze rubriek te besluiten, nog even dit. Het is een jaarlijkse traditie dat ik in het clubblad van 

maart de datum en plaats tracht mee te delen waar we volgend jaar naar toe gaan voor de opening 

van het nieuwe wandelseizoen. Volgend jaar brandt voor ons de lamp in Heverlee (Prov. Vlaams-

Brabant) waar één van de Brabantse topclubs, namelijk “W.S.P. Heverlee-Leuven” de “Nationale 

V.W.F. Wandeldag” mag organiseren. Dat het daar een bosrijke wandeling zal worden heb ik er 

onlangs zelf ondervonden. U hoeft alleen maar de datum van zondag 24 februari 2013 reeds vast te 

leggen in jullie agenda! Uiteraard komen we op deze organisatie nog uitvoerig terug. 

 

 zondag 08 juli 2012 

stertocht naar de “Vlaams-Brabantse Wandeldag” 

te Zoutleeuw (Provincie Vlaams-Brabant) 

 

 vrijdag 07 – zaterdag 08 – zondag 09 september 2012 

clubweekend met deelname aan de “1ste Europiade” 

in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Luxemburg) 

 

 vrijdag 14 september 2012 

algemene vergadering V.W.F. (Vlaams-Brabant) (Bert) 

 

 donderdag 27 september 2012 

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

 

 zondag 30 september 2012 

stertocht naar de “N.W.B. Hartstocht – Herfsttocht W.S.V. Echt” 

te Maria-Hoop (Provincie Limburg/Nederland) 

 

 zaterdag 20 oktober 2012 

klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 

 zondag 21 oktober 2012 

23ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen) 

organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 

officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 

 vrijdag 26 oktober 2012 

herfstwandeling scholen 

 

 zondag 11 november 2012 

gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” 

 

 zaterdag 24 november 2012 

stertocht naar Putte (Provincie Noord-Brabant/Nederland) voor deelname 

              aan de “Sint-Nicolaastocht” van “W.S.V. De Wandelende Krabben” 

 

 zondag 24 februari 2013 

stertocht naar de "Nationale V.W.F. Wandeldag” 

te Heverlee (Provincie Vlaams-Brabant) 
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Clubprogramma 
tot eind juni 2012. 

 

ZATERDAG 07 APRIL : BURST (OOST-VLAANDEREN) 

 

 11de Bursitiatocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Zaal Baskuul, Stationsstraat 1, Burst 

 afstanden : 4 – 7 – 10 – 14 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 

ZATERDAG 14 APRIL : ETTEN-LEUR (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 

 23ste Adriaan van Bergen Wandeltocht 

 organisatie : Stichting Nationale Jeugdvierdaagse Breda (S.N.J.B.) 

 vertrekplaats : Activiteitencentrum “Het Turfschip”, 

                       Schipperstraat 2, Etten-Leur 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 30 – 40 km.  

 vertrek : 30 en 40 km. van 09u00 tot 10u00 

              overige afstanden van 09u00 tot 14u00 

  startbureau open vanaf 08u00 

              startbureau sluit om 18u00 

 

ZATERDAG 21 APRIL : BOEKHOUTE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 7de Bloesemtocht 

 organisatie : VWV De Trekvogels Boekhoute 

 vertrekplaats : Zaal Girnaert, Noordstraat 16, Boekhoute 

 afstanden : 6 – 10 – 12 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 parkoer : rustige wandeling door en rond het oude vissersdorp met zijn 

       vlakke polders, weidse vergezichten, langs en door de boomgaarden in 

             volle lentebloesems; vanaf 12 km. door het natuurreservaat “De Doornendijk” 

 

ZONDAG 29 APRIL : GHYVELDE (NOORD-FRANKRIJK) 

 

 10de Rando Watergang – Jubileumtocht 

 organisatie : Randonneurs van de Polders 

 vertrekplaats : Salle des Fêtes, rue Platel, Ghyvelde 

 afstanden : 7 – 12 – 15 – 17 – 22 – 27 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : unieke wandeltocht in de Franse Westhoek, tussen zee en 

               polders; 75% natuurparkoer; een echte aanrader! 
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Clubprogramma 
tot eind juni 2012. 

 

ZONDAG 06 MEI : WOUBRECHTEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Lentewandeling 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Zaal ’t Hoefijzer, Heilig-Hartplein, Woubrechtegem 

 afstanden : 5 – 10 – 15 – 21 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 

ZONDAG 13 MEI : LENNIK (VLAAMS-BRABANT) 

 

 11de Lennikse Windherentocht 

 organisatie : Lennikse Windheren 

 vertrekplaats : Sporthal Jo Baetens, Algoetstraat 77, Lennik 

 afstanden : 6 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 – 25 – 30 – 34 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : rustig en glooiend parkoer waarbij je de verborgen natuurpareltjes 

                      ontdekt van het prachtige Pajottenland; traditiegetrouw wordt U  

                            op de startplaats verwend met lekkere streekproducten 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 20 MEI : SINT-LIEVENS-HOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 25ste Lentetocht – Jubileumtocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Parochiecentrum Sint-Michaël, Kloosterstraat,  

                       Sint-Lievens-Houtem 

 afstanden : 4 – 6 – 12 – 18 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

MAANDAG 28 MEI : MAZENZELE (VLAAMS-BRABANT) 

 

 20ste Kravaalbostochten – Jubileumtocht 20 jaar Horizon Opwijk 

 organisatie : W.S.V. Horizon Opwijk 

 vertrekplaats : Sint-Pieterszaal, Steenweg 123, Mazenzele 

 afstanden : 5 – 9 – 12 – 18 – 23 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 parkoer : volgens de gekozen afstand wandelen in het prachtige 

Kravaalbos, de Putberg, Kruisborre en het pittoreske dorpje Asbeek 
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Clubprogramma 
tot eind juni 2012. 

 

ZATERDAG 02 JUNI : WAALWIJK (NOORD-BRABANT/NEDERLAND) 

 

 

 30ste Halve Zolentocht – Jubileumtocht 

 organisatie : W.S.V. Waalwijk ‘82 

 vertrekplaats : Buurthuis De Wierd, St. Crispijnstraat 83, Waalwijk 

 afstanden en starttijden : 40 – 30 – 25 km. van 08u00 tot 10u00 

        20 – 15 km. van 08u00 tot 12u00 

        10 –   5 km. van 08u00 tot 13u30 

 sluiting startbureau : om 17u00 

 

 

 

ZONDAG 10 JUNI : ZELLIK (VLAAMS-BRABANT) 

 

 27ste Breugheltocht 

 organisatie : De Trekplosters Zellik-Asse 

 vertrekplaats : Cultureel Centrum Den Horinck, Noorderlaan 20, Zellik 

 afstanden : 6 – 12 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : prachtige natuurwandeling langs rustige veldwegen 

in het golvend Pajottenland aan de rand van Brussel 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZATERDAG 16 JUNI : WACHTEBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 17de Wachtebeekse Zomerwandeling 

 organisatie : De Kwartels Groot-Assenede 

 vertrekplaats : Sint-Laurens Basisschool, Dr. J. Persijnplein 5, Wachtebeke 

 afstanden : 7 – 14 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 parkoer : lommerrijke boswegen leiden de wandelaars 

               door het Klooster- en Heidebos 

 

ZONDAG 24 JUNI : BELOEIL (HENEGOUWEN) 

 

 Journée F.F.B.M.P. de la Marche 

 organisatie : Comité Provincial du Hainaut 

 vertrekplaats : Salle de l’Orangerie du Château de Beloeil,  

                       Chemin du Major, Beloeil 

 afstanden : 5 – 8 – 13 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
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Dagboek van een kleuter 
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Pasen 8 april 2012 
 

 

 

 



 


