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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
Het is maandag 20 februari 2017 als ik me alweer aan mijn schrijftafel zet voor dit voorwoord. Het 
voorbije weekend heb ik de wandelschoenen in de kast gelaten. Reeds maanden stond het vast dat 
we op dit weekend een bezoek zouden brengen aan de “Fiets en Wandelbeurs” in Flanders Expo. Nu 
dat die beurs voor de eerste maal plaatsvond te Gent wilde ik er eens naartoe. In de eerste plaats om 
een bezoek te brengen aan de stand van onze federatie, op de tweede plaats om een idee te hebben 
van wat de wandelmarkt te bieden heeft. Op de stand van “Wandelsport Vlaanderen” werden we 
welkom geheten door de voorzitter, secretaris en penningmeester van de federatie. Je moet het als 
beleidsmensen toch maar doen, het lijkt een ontspannend taakje, maar dat is niet zo, je moet steeds 
contact houden met de voorbijgangers en als je ziet dat ze interesse tonen ze aanklampen en uw 
informatie trachten te verkopen. Op een beurs van deze omvang waar velen het wandelen promoten 
of wandelvakanties aanbieden is dit zeker geen gemakkelijke opdracht. Ik heb zelf ooit op drie 
sportbeurzen gestaan, ik weet wat het is. 
 
Ik begrijp trouwens nu waarom er zoveel individuele wandelaars zijn. Je moet niet aangesloten zijn bij 
een vereniging om te kunnen gaan wandelen. Er is zoveel op de markt dat je uw eigen wandelingen 
kunt uitstippelen via allerlei wandelkaarten, wandelboeken… Ik denk trouwens dat de georganiseerde 
wandelsport daarom een tandje zal moeten bijsteken. Om die vele individuele wandelaars te kunnen 
overtuigen om lid te worden van een actieve wandelvereniging moeten we weer komen tot een 
wandelsport die boeit, met wandelparkoers die boeien, organisaties waar natuur, cultuur en het 
streekgebonden culinaire hand in hand gaan! Nu is het bij vele organisatoren alleen het aantal 
deelnemers dat telt. Ieder jaar willen ze meer deelnemers en daarvoor moeten ze soms uitwijken naar 
startplaatsen en rustposten die nadelig zijn voor het uitstippelen van een mooi wandelparkoer. Het af 
en toe weer durven wat kleinschaliger doen zou de gezelligheid en de wandelsport ten goede komen! 
Er is door de beleidsmensen van “Wandelsport Vlaanderen” al veel werk verricht, maar in een steeds 
moeilijker wordende maatschappij is het misschien niet slecht af en toe eens op de noodrem te staan 
om nieuwe zuurstof in het beleid te pompen! Ik wens hen alvast veel succes bij het uitwerken van het 
beleidsplan 2017-2020! 
 
Intussen ben ik begonnen aan mijn veertigste wandeljaar en mijn dertigste als stichter – voorzitter van 
de vereniging. Ik krijg het laatste jaar vanuit alle mogelijke hoeken veel lof voor hetgeen ik nog altijd 
voor de vereniging doe en over hoe ik sta tegenover het hele wandelgebeuren. Ik ben in de eerste 
plaats gelukkig dat ik het nog allemaal mag meemaken. Mijn gezondheid is de laatste jaren nog nooit 
zo goed geweest zodat de drang om eens opnieuw een marathon of een vijftig kilometer te doen met 
de dag groter wordt. Zoals ik vroeger met veel liefde mijn job als postbode uitoefende, zo omarm ik nu 
met veel liefde elk moment dat ik ga wandelen en kan genieten van de kleine dingen des levens! Ik 
kijk nu al uit naar zondag 30 april 2017 en naar de “Vlaamse Wandeldag” te Aarschot. Beste leden, 
vorig jaar waren we in Hofstade met 13 leden aanwezig, ik hoop in Aarschot op alweer een puike 
aanwezigheid van onze vereniging. Aarschot heeft qua natuur en cultuur zo veel te bieden dat het 
zeker de moeite loont om naar ginder te gaan. Enkele dagen na ons dertigjarig bestaan kan ik me 
geen betere plek verzinnen om met vele wandelvrienden van over geheel België het glas te heffen op 
nog een mooie toekomst. 
 
U allen prettige “Paasdagen” toewensend, verblijf ik inmiddels met sportieve wandelgroeten. 
 
 
               GUY DE JAEGER, 
               Voorzitter. 
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Waar wandelden we? 
 
 
Ook in de voorbije wintermaanden waren we op heel wat wandeltochten vertegenwoordigd. 
Sommigen hebben met hun wagen of met het openbaar vervoer alweer een groot deel van 
Vlaanderen en Wallonië afgereisd om hun geliefde sport te beoefenen en de kleuren van onze 
vereniging te verdedigen. Mijn bijzondere dank daarvoor. Hierna het overzicht van de maanden 
november en december 2016 en van januari 2017. Opnieuw staan de tochten alfabetisch per 
provincie met daarna tussen haakjes de naam van de organiserende vereniging. 
 
OOST-VLAANDEREN 
 

 BACHTE-MARIA-LEERNE (Wandelclub Natuurvrienden Deinze) 
 BALEGEM (W.S.V. Land van Rhode) 
 BERLARE (Boerenkrijgstappers) 
 DE KLINGE (Wandelclub Gasthofstappers) 
 DE PINTE (Postiljon Wandelclub Merelbeke) 
 GENT (Florastappers Gent) 
 GENTBRUGGE (Florastappers Gent) 
 GERAARDSBERGEN (Padstappers Geraardsbergen) 
 MERENDREE (Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute) 
 MOERBEKE-WAAS (Wandelclub De Lachende Klomp) 
 OOSTEEKLO (De Kwartels) 
 STRIJPEN (W.S.V. Egmont Zottegem) 
 URSEL (De Lachende Wandelaars Aalter) 
 WACHTEBEKE (De Kwartels) 
 WICHELEN (Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen) 

 
WEST-VLAANDEREN 
 

 BREDENE (De Puinstappers Bredene) 
 DAMME (Levenslijn Team Damme) 
 HOOGLEDE (De Warden Oom Stappers) 
 KNOKKE-HEIST (WNZB Knokke-Heist) 
 OEDELEM (Wandelclub Beernem) 
 SINT-MICHIELS-BRUGGE (Brugsche Globetrotters) 

 
LIMBURG 
 

 HERK-DE-STAD (W.S.V. Horizon Donk) 
 KAULILLE (Wandel Mee Brueghel) 
 PEER (Wandel Mee Brueghel) 

 
VLAAMS-BRABANT 
 

 KOBBEGEM (De Trekplosters Zellik-Asse) 
 LEUVEN (WSP Heverlee-Leuven) 

 
NAMEN 
 

 DENEE (Les Djâles D’Anhée) 
 SOMBREFFE (Les Marcheurs du Samouraï) 

 
WAALS-BRABANT 
 

 BRAINE-L’ALLEUD (Adeps – Cercle de tennis de table de Braine-l’Alleud) 
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Waar wandelden we? 
 
 
NEDERLAND 
 

 AXEL (W.S.V. Zelden Rust) 
 
 
Dit overzicht wens ik te besluiten met de vijf tochten waarop we in 2016 met de meeste leden 
aanwezig waren. 
 

 10 december  LEUVEN (Vlaams-Brabant) 
   18de Leuven in Kerstsfeer 
   organisatie : WSP Heverlee-Leuven 
   met 18 leden 
 

 16 oktober  ZWALM (Oost-Vlaanderen) 
   Oost-Vlaanderen Wandelt 
   organisatie : Wandelclub Scheldestappers Zingem 
   met 18 leden 
 

 20 augustus  EDE (Gelderland/Nederland) 
   Heidetocht 
   organisatie : Wandelsportvereniging Blauw-Wit Ede 
   met 17 leden 
 

 20 maart  GENTBRUGGE (Oost-Vlaanderen) 
   Floratochten 
   organisatie : Florastappers Gent 
   met 15 leden 
 

 07 augustus  CEROUX-MOUSTY (Waals-Brabant) 
   Marche Provinciale 
   organisatie : Comité Provincial de Bruxelles – Brabant Wallon 
   met 14 leden 
 

 
Er rekening mee houdend dat we het jaar 2016 afsloten met 33 leden, zijn dit toch resultaten die 
kunnen tellen. Deze succesvolle resultaten zijn zeker te danken aan een aantal nieuwe initiatieven en 
aan een schitterend stiptochten programma. Overtuigd zijnde in ons jubileumjaar ook zo mooie 
resultaten te zullen neerzetten, dank ik jullie daarvoor nu reeds bij voorbaat. 
 
 
          Jullie voorzitter, GUY.  
. 
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Kent U de nieuwe rage in de 
wandelsport? 

 
 
Als uw antwoord op deze vraag negatief is moet U beslist het volgende aandachtig lezen. Bijna 
wekelijks stel ik via de website van “Wandelsport Vlaanderen” vast dat heel wat tochten van 
startplaats veranderen, enkelingen veranderen zelfs van organisatiedatum. Op datum van 05 maart 
2017 had ik een lijst in mijn bezit met 31 (!) data waarop er iets veranderde dit zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië! Het grootste gedeelte van deze wijzigingen zijn veranderingen van startplaats. Een 
jaarlijks groter wordende groep zijn de tochten die geannuleerd worden maar wel in de kalender 
staan. Een derde groep zijn de tochten die bijkomend aan de federatie worden aangevraagd en niet in 
de kalender vermeld staan. Onlangs was ik aan de babbel met een vooraanstaand bondsbestuurder, 
hij had het over de nonchalance bij vele clubbesturen! Eén voorbeeld : als je steeds in de 
krokusvakantie inricht moet je wel ieder jaar je datum aanpassen of je valt er het jaar nadien uit! 
 
Beste leden, Ik heb het al eens aangehaald in een nieuwsbrief, neem steeds de “Walking in Belgium” 
mee in uw wagen. Komt U plotseling voor een gesloten deur te staan dan kunt U nog altijd kijken waar 
de dichtbijgelegen tocht is! Het lijkt tegenwoordig trouwens vanzelfsprekend dat iedereen een 
computer heeft en via internet alles kan nakijken. Wie dat niet kan en steeds met het openbaar 
vervoer reist zoals Greta en ik zijn de grootste sukkelaars, wij kunnen de eerste trein of bus terug naar 
huis nemen! In het clubblad alle wijzigingen vermelden is onbegonnen werk. Enkel wijzigingen van 
actieve wandelclubs in Oost-Vlaanderen en van bevriende clubs over geheel België zullen in het 
clubblad vermeld worden indien deze gegevens ons bijtijds bereiken. Alle gegevens die vermeld zijn 
bij de voorkeurtochten zijn up-to-date nagekeken via de website van de organiserende vereniging of 
via de website van “Wandelsport Vlaanderen”. Ik wens jullie allen goede vaart! 
 
Hou alvast rekening met volgende drie startplaatswijzigingen : 
 

 Zondag 30 april 2017 
 
Vlaamse Wandeldag – Organisatie : W.S.V. De Kadees Aalst 
 
Oude startplaats : Site Brantano, Kwadelapstraat 2, Erembodegem. 
 
Nieuwe startplaats : Tent Parking ILVA, Industrielaan 18, Erembodegem. 
 

 
 Zondag 14 mei 2017 

 
1ste Vondelmolentocht – Organisatie : WJC Denderklokjes Lebbeke 
 
Oude startplaats : Paviljoen, Mandekensstraat 1, Lebbeke 
 
Nieuwe startplaats : Fabriek Vondelmolen, Dendermondsesteenweg 208, Lebbeke 

 
 

 Maandag 05 juni 2017 
 
7de Gaverswandeling – Organisatie : Padstappers Geraardsbergen 
 
Oude startplaats : Buurthuis, Dagmoedstraat 14, Schendelbeke. 
 
Nieuwe startplaats : Zaal De Doos, Provinciaal Domein De Gavers, 
                                   Onkerzelestraat 280, Geraardsbergen 
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Voorkeurtochten 
tot  eind juni 2017. 

 

ZATERDAG 01 APRIL : BURST (OOST-VLAANDEREN) 

 

 16de Bursitiatocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Parochiaal Centrum Sint-Martinus, Kerkstraat 2, Burst 

 afstanden : 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 te bereiken : station Burst op 900 meter van de startplaats 
 
 

ZONDAG 09 APRIL : LINKEBEEK (VLAAMS-BRABANT) 

 

 4de Wandeling tussen Zoniën en Zenne 

 organisatie : Poluc Marching Team 

 vertrekplaats : Zaal “Gildenhuis”, Kerkstraat 31, Linkebeek 

 afstanden : 5 – 8 – 14 – 22 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 

 te bereiken : station Linkebeek op 500 meter van de startplaats 
 
 

ZATERDAG 15 APRIL : LEUPEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Koppenbergtocht 

 organisatie : Hanske De Krijger Oudenaarde 

 vertrekplaats : Parochiezaal Leupegem, Sompelplein 2, Leupegem 

 afstanden : 7 – 12 – 18 – 25 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : Een niet te missen natuurwandeling op de flanken van de Koppenberg 
met prachtige vergezichten over één van de mooiste stukjes natuur van de 
Vlaamse Ardennen. De 7 km. gaat niet over de Koppenberg. 

 
 

ZONDAG 23 APRIL : GERAARDSBERGEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 34ste Mattentaartentocht 

 organisatie : Padstappers Geraardsbergen 

 vertrekplaats : Campus Koninklijk Atheneum, Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen 

 parkoer MET de MUUR : 8 – 10 – 12 – 16 – 18 – 22 – 26 – 32 – 42 km. 

 parkoer ZONDER de MUUR : 6 – 10 – 14 km. 

 parkoer toegankelijk met rolstoelwagen : 6 en 8 km. 

 parkoer toegankelijk met kinderwagens : 6 – 8 – 10 – 12 km. 

 GPS wandelingen via afzonderlijke omlopen : 12 – 18 – 26 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
start 42 km. tot 11u00 – 32 km. tot 12u00 – 26 km. tot 13u00 – 22 km. tot 14u00 

 te bereiken : station Geraardsbergen op 250 meter van de startplaats 
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Voorkeurtochten 
tot  eind juni 2017. 

 

ZONDAG 30 APRIL : AARSCHOT (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Vlaamse Wandeldag 

 organisatie : Wandel Sportclub Langdorp 

 vertrekplaats : Stadsfeestzaal, Demervallei 14, Aarschot 

 afstanden : 5 – 8 – 12 – 15 – 20 – 30 – 42 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 groepsstart voor de 42 km. om 06u30 

 te bereiken :  speciale shuttledienst vanaf station Aarschot (1,2 km.) 

 informatie : uitgebreide informatie over deze “Nationale Wandelhoogdag” 
binnen “Wandelsport Vlaanderen” kunt U lezen op www.wsc-langdorp.be 
of in het volgende “Walking Magazine” 
 

ALLEN OP POST OP DEZE “NATIONALE WANDELHOOGDAG”! 

 
 

ZONDAG 07 MEI : BRAKEL (OOST-VLAANDEREN) 

 

 5de Vlaanderens Mooiste Wandeltocht 

 organisatie : Everbeekse Wandeltochten 

 vertrekplaats : Lagere School Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42A, Brakel 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 25 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : Trage ‘Ronde van Vlaanderen’ voor wandelaars. Wandelen op en 
naast de legendarische hellingen van de Ronde van Vlaanderen met 
prachtige vergezichten op de mooie Vlaamse Ardennen. 

 
 

ZATERDAG 13 MEI : HULST (ZEELAND/NEDERLAND) 

 

 10de Omloop Vestingstad Hulst 

 organisatie : W.S.V. Zelden Rust 

 vertrekplaats : Reynaertcollege, Gildenstraat 1, Hulst 

 afstanden : 7 – 14 – 21 – 28 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 21 MEI : SINT-LIEVENS-HOUTEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 30ste Lentetocht – Jubileumtocht 

 organisatie : W.S.V. Land van Rhode 

 vertrekplaats : Parochiecentrum Sint-Michael, Kloosterstraat, Sint-Lievens-Houtem 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 28 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 23ste Herdenkingstocht A. De Maesschalck 

 organisatie : W.S.V. Wetteren 

 vertrekplaats : Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00  
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Voorkeurtochten 
tot  eind juni 2017. 

 

ZATERDAG 03 JUNI : MATER (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Molentocht 

 organisatie : Hanske De Krijger Oudenaarde 

 vertrekplaats : KBO Mater, Materplein 15, Mater 

 afstanden : 7 – 10 – 15 – 20 – 25 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 11 JUNI : SINT-GILLIS-WAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 32ste Wase Poldertochten 

 organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp 

 vertrekplaats : C.C. De Route, Stationstraat 201, Sint-Gillis-Waas 

 afstanden : 6 – 12 – 16 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00  
 
 

ZATERDAG 17 JUNI  : EEKLO (OOST-VLAANDEREN) 

 

 21ste Ledeganck – Madoutocht 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : Chalet Provinciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eeklo 

 afstanden : 6 – 8 – 12 – 16 – 18 – 23 km. 

 vertrek : van 08u30 tot 15u00 

 aankomst : voor 17u00! 
 
 

ZONDAG 25 JUNI : SCHELLEBELLE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 11de Bergenmeersentocht 

 organisatie : Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen 

 vertrekplaats : Sporthal Schellebelle, Spoorwegstraat 26, Schellebelle 

 afstanden : 6 – 7 – 10 – 14 – 17 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
 
 

ZONDAG 25 JUNI : HAMOIR (LUIK) 

 

 Journée F.F.B.M.P. de la Marche 

 organisatie : Comité Provincial de Liège 

 vertrekplaats : Hall Omnisports, Rue du Moulin 10B, Hamoir 

 afstanden : 4 – 6 – 12 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 afstempeling tot 17u00! 

 te bereiken : station Hamoir op 500 meter van de startplaats 
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De Wandelende Pen. 
Leuven in Kerstsfeer! 

 
Eén van de nieuwigheden die we op onze najaarsvergadering in 2015 hadden besproken was, het 
wandeljaar te besluiten met een treinuitstap naar een kersttocht in combinatie met een etentje. Zo 
trokken we op zaterdag 12 december 2015 naar Namen om er deel te nemen aan de “16ème Marche 
de Noël de Namur”. Het werd een schitterende ervaring en de dag werd afgesloten met een 
hoogstaand culinair etentje in “La Taverne Alsacienne” op de “Place Marché aux Légumes”. Dit 
initiatief vroeg om navolging en zo besloten we toen om in 2016 naar Leuven te gaan. Dit had twee 
redenen. In de eerste plaats zou dit een tegenbezoek zijn omdat de organiserende vereniging,  WSP 
Heverlee-Leuven, ons in 2015 met een bus bezochten ter gelegenheid van onze wisselbekertocht in 
oktober. Maar misschien nog belangrijker in heel het verhaal zijn de vriendschapsbanden die Greta en 
ik hebben met de voorzitter Jan en zijn echtgenote Arlette. In de loop van 2016 werden dan plannen 
gesmeed en enkele scenario’s uitgewerkt hoe we onze dag in Leuven zouden invullen. 
 
Op woensdag 02 november 2016 was het dan zover, Greta en ik gingen naar Leuven om ons door 
Arlette en Jan te laten rondleiden en onze trip van december voor te bereiden. In het station stond 
Arlette ons op te wachten. We gingen naar “Café Sport” (de startplaats van hun kersttocht aan het 
station) en dronken er een opwarmertje. Enige tijd later kwam Jan ons vervoegen, we dronken een 
streekbiertje, wisselden wat gegevens uit en gingen dan op stap. We verkenden een gedeelte van hun 
tocht en kregen daarbij de nodige uitleg over de parken waar we doortrokken en over de historische 
gebouwen die we voorbijgingen. Zo hadden we al een idee van wat er ons op zaterdag 10 december 
te wachten zou staan. Jan had me ook een restaurant aanbevolen waar we zouden kunnen gaan 
eten. Omdat we beiden nogal punctueel zijn en niets aan het toeval wilden overlaten stapten we ’s 
avonds dit restaurant binnen voor een kennismaking en om de culinaire kunsten van de kok te 
proeven. Met een heerlijk aperitief klonken we op onze vriendschap. Een heerlijk gerechtje vergezeld 
van een lekker wijntje stelde onze smaakpupillen op de proef. De zaakvoerder stelde voor om zelf een 
keuzemenu te mogen samenstellen voor december en ging me dat doorsturen. We wandelden nog 
het historisch centrum in en stonden in bewondering voor de vele monumentale gebouwen. Terug aan 
het station namen we afscheid van Arlette en Jan en maakten afspraak voor zaterdag 10 december. 
 
Uiteindelijk zouden 18 leden (het jaar 2016 sloten we af met 33 leden) zich inschrijven voor de 
eindejaarsuitstap naar Leuven. Op zaterdag 10 december was het dan zover. Iedereen was op tijd in 
het station Gent-Sint-Pieters waar we om 11u40 de trein namen naar Leuven waar we één uur later 
aankwamen. Op het “Martelarenplein” voor het station heerste al een gezellige drukte. 
 
Het “Martelarenplein” is één van de grootste open pleinen in de stad, naast het “Ladeuzeplein” en de 
“Oude Markt”. Het ligt aan het einde van de “Bondgenotenlaan”, de drukste winkelstraat van de stad. 
Voorheen heette het plein achtereenvolgens “Stationsplein” en “Van de Weyerplein”, naar Sylvain Van 
de Weyer (1802-1874), een medespeler van de onafhankelijkheid van België. Op het plein stond het 
standbeeld van Van de Weyer, dat later verhuisde naar het “Ladeuzeplein” en vervolgens naar de 
“Kapucijnenvoer”. Net als de rest van Leuven was het “Martelarenplein” tijdens de Eerste 
Wereldoorlog het schouwtoneel van Duitse oorlogsmisdaden en vernielingen van het Leuvens 
cultureel erfgoed. Zo vonden er in augustus 1914 tientallen terechtstellingen plaats ter vergelding van 
verzet tegen de Duitse bezetter. Ter gedenkenis van deze gebeurtenissen werd in 1925 het 
“Vredesmonument” opgericht. Na jaren van verwaarlozing werd het monument volledig gerestaureerd 
in 2004. Het staat nu te pronken voor het stationsgebouw. 
 
In “Café Sport” op datzelfde plein schreven we ons in voor de wandeling. Van de man achter de 
inschrijvingstafel kreeg ik uitleg hoe het parkoer in elkaar stak. Na een hapje en een drankje werden er 
groepjes gevormd en begon iedereen aan deze eindejaarshappening. Omdat we tijd genoeg hadden 
besloot iedereen de langste afstand te wandelen. Het werd een boeiende wandeling waarbij we 
kennismaakten met zowel het oude als het hedendaagse Leuven. Ook sites die gerenoveerd werden 
en waar soms oud en nieuw in elkaar vloeien en die met inbreng van natuurelementen welgekomen 
rustplaatsen zijn in de stad, werden aangedaan. Zo maakten we na een paar honderd meter kennis 
met de prachtige tuin met fontein van het woon- en werkcentrum “Zeven Tuinen”. In een vorig leven 
de sigarenfabriek van “Vander Elst”. Al gauw kwamen we op het “Monseigneur Ladeuzeplein” en op 
het “Herbert Hooverplein” waar de Kerstmarkt plaats vond. 
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Het “Monseigneur Ladeuzeplein”, kortweg Ladeuzeplein, werd genoemd naar de voormalige rector 
magnificus van de K.U. Leuven, Monseigneur Paulin Ladeuze. Het Ladeuzeplein is het grootste plein 
in Leuven qua oppervlakte. Tot na de Tweede Wereldoorlog heette het plein “Volksplaats”. Het plein 
wordt gedomineerd door de monumentale bibliotheek van de K.U. Leuven. Alhoewel het 
neorenaissance-uitzicht anders doet vermoeden, is dit een eerder recent gebouw, daterend uit 1921. 
Het gebouw was een gift van de Verenigde Staten aan de stad Leuven nadat de oorspronkelijke 
bibliotheek uit de 17de eeuw gelegen aan de Naamsestraat, in augustus 1914 bij het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, werd platgebrand door de Duitse bezetter. Tegenwoordig omvat de collectie 
ongeveer vier miljoen boekwerken. Regelmatig worden beiaardconcerten georganiseerd waarbij ten 
volle gebruik gemaakt wordt van de in 1983 volledig gerestaureerde beiaard in de 
universiteitsbibliotheek, die bij die gelegenheid werd vernieuwd en uitgebreid tot 63 klokken. 
 
Het “Herbert Hooverplein”, kortweg Hooverplein, werd in 1938 vernoemd naar Herbert Hoover. 
Deze president van de Verenigde Staten was een kleine twintig jaar voor zijn presidentschap 
voorzitter van “de Commission for Relief in Belgium”. Dankzij zijn inzet als voorzitter en met eigen 
gelden werd de bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek en de heropbouw van de boekencollectie 
van de K.U. Leuven mogelijk gemaakt. Voor 1938 heette het plein de “Graanmarkt”. 
 
We besloten even door de Kerstmarkt te wandelen, met de gedachte het ’s avonds met de verlichting 
nog eens over te doen. We vervolgden onze weg door het “Sint-Donatuspark”. 
 
Het “Sint-Donatuspark” is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het werd gerenoveerd in de jaren 
negentig. Aan onze linkerzijde staat een oude stadstoren die vanaf de middeleeuwen fungeerde als 
kleine toegangspoort naar de stad. De toren was deel van de eerste stadsomwalling die werd 
gebouwd in de 12de eeuw. Die omwalling was zo’n 2.750 meter lang. Langs het traject stonden 31 
torens die voor extra verdediging zorgden. 
 
We wandelden van het ene parkje naar het andere, van het ene smalle straatje in het andere om zo 
de historische site rond het “Groot Begijnhof” te bereiken. 
 
Het “Groot Begijnhof” van Leuven, ook bekend als “Begijnhof Ten Hove”, is een gaaf bewaarde en 
volledig gerestaureerde historische wijk van een tiental straten in het zuiden van de binnenstad. Het is 
één van de grootste nog bestaande begijnhoven in Vlaanderen met een bebouwde oppervlakte van 
ongeveer 3 ha. De Dijle stroomt dwars door het hof en splitst er in twee armen (plus een 
verbindingsslootje), waarover in totaal drie bruggen liggen. Als gemeenschap voor ongehuwde, semi-
religieuze vrouwen ontstond dit begijnhof in de vroege 13de eeuw. De oudste geschreven documenten 
dateren uit 1232. Een Latijns opschrift aan de kerk vermeldt 1234 als stichtingsdatum. Vermoedelijk is 
de gemeenschap enkele decennia ouder. Molanus en Justus Lipsius vermelden 1205 als 
stichtingsdatum. Net als de andere begijnhoven in Vlaanderen kende het begijnhof een eerste bloei in 
de 13de eeuw, en een moeilijke periode ten tijde van de godsdiensttwisten in de 16de eeuw. Vanaf het 
einde van de 16de eeuw, en vooral na het Twaalfjarig Bestand in de 17de eeuw kende het begijnhof 
een tweede bloeiperiode met een nabloei tot aan de Franse Revolutie. Het hoogtepunt in aantal 
roepingen situeert zich in één of twee generaties omstreeks 1650-1670 toen het aantal begijnen 
opliep tot boven 360. Daarna liep het aantal begijnen door oorlogen (o.a. de Negenjarige Oorlog) en 
ziekten terug tot ongeveer 300 omstreeks 1700 en tot ongeveer 250 later in de 18de eeuw. De laatste 
begijnenpastoor Julien Sterckx overleed in 1977 op bijna 107-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op het 
kerkhof van de abdij van Park. De laatste begijn overleed in 1988. 
 
Midden het begijnhof staat de “St. Jan-de-Doperkerk” die voor deze gelegenheid gratis te bezoeken 
was en waar gidsen meer uitleg gaven over de geschiedenis en over de kunstwerken in de kerk. 
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De “St. Jan-de-Doperkerk” is een vroeggotische basilica met romaanse elementen. Zoals bij 
bedelorden en vrouwencongregaties gebruikelijk was, heeft zij geen toren, wel een dakruiter. Sinds 
1998 is deze dakruiter uitgerust met een klokkenspel dat overdag elk half uur een melodie speelt. Aan 
het noordportaal geven twee inscripties in het Latijn het stichtingsjaar van het hof aan (1234) en het 
jaar waarin de bouw van de kerk werd begonnen (1305). Het interieur is breed (27 meter in drie 
beuken van tien traveeën) en baadt opvallend in het licht. De aankleding is een sobere barok. Bij de 
restauratie werden oude muurschilderingen blootgelegd. Nogal wat kunstwerk heeft vrouwelijk 
religieuze thema’s. 
 
Na dit interessant bezoek bereikten we al vlug de hoofdstartplaats tevens rustpost. Na een goedendag 
aan Arlette en Jan vertrokken we voor de lus naar de “Abdij Keizersberg”. 
 
De “Abdij Keizersberg” is gebouwd op een heuvel die de “Keizersberg” heet. Onder de Leuvenaars 
is deze heuvel echter bekend onder de naam “Boelenberg” of “Borgberch”. De abdij is gebouwd op de 
site van de middeleeuwse hertogelijke burcht die tot 1782 het Leuvense stadsbeeld beheerste. Anno 
1899 brachten negen monniken uit Maredsous het stichtingskruis en de Regel van Benedictus op de 
Borgberg. De priorij die aanvankelijk bedoeld was als refugium voor studerende monniken groeide 
weldra uit tot een volwaardige abdij met vier imposante vleugels in neo-romaanse stijl. Tot op vandaag 
leven er monniken. Daar het aantal monniken sterk gedaald is, werd een deel van de abdij 
heringericht tot studentenkamers. 
 
Vooraleer we de pittige klim naar de abdij begonnen kregen we een monumentaal zicht op het Onze-
Lieve-Vrouwebeeld dat hoog boven op de Keizersberg pronkt. 
 
“Maria, Koningin des Hemels” is de patrones van de abdij. Abt Robert de Kerchove (1899-1928) liet 
daarom een “Onze-Lieve-Vrouwebeeld” vervaardigen. Het standbeeld van Maria werd in 1906 
geplaatst op een uitzichtpunt over de stad, voor de achterliggende abdij. Op 30 juli 1906 werd het 
gewijd door kardinaal Mercier. Het standbeeld is gemaakt van Franse kalksteen, is bijna 10 meter 
hoog en staat op een sokkel van 5 meter hoog. Gedurende de Tweede Wereldoorlog verloor het beeld 
haar hoofd, wat snel werd gerestaureerd. 
 
In de abdij kregen we een proevertje van het “Abdijbier Keizersberg” en van de abdijkaas. We daalden 
nu af naar een moderner gedeelte van de stad dat nog in volle ontplooiing is. Zo kwamen we stilaan 
opnieuw in het oude stadsgedeelte waar we genoten van de gezellige eindejaarssfeer. Om 17u50 
waren we afgesproken in de startzaal om ons dan gezamenlijk te begeven naar het restaurant waar 
we ons wandeljaar 2016 met een feestelijk eindejaarsdiner zouden afsluiten. In restaurant “De 
Dijlemolens” werden we hartelijk welkom geheten door de nog jonge zaakvoerder. Het feestmenu 
bestond uit :  
 

APERITIEF 
Cava met Tapas. 

 
HOOFDGERECHT 

Hertenragout met amandelkroketjes. 
of 

Tonijnsteak met kruidenboter en frietjes. 
 

DESSERT 
Moulleux van chocolade. 

of 
Dame Blanche. 
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De verrassing van de avond was voor iedereen het bezoek van de voorzitter en zijn echtgenote van 
WSP Heverlee-Leuven. Indien ze zich eventjes konden vrijmaken waren ze uitgenodigd om met ons te 
aperitieven. Dit was voor Greta en mij de kers op de taart. We klonken op de prachtige organisatie en 
op onze vriendschap. Nadien lieten we ons meeslepen in het culinaire dat ons geserveerd werd. 
Intussen was er beslist dat een aantal leden de trein van 21u19 zouden nemen en een aantal de 
laatste trein om 22u19. Het parkoer bracht ons nu in het historisch hartje van Leuven. De “Oude 
Markt” badend in eindejaarsverlichting was onze eerste halte. 
 
De “Oude Markt” is een rechthoekig plein dat grotendeels bestaat uit horecazaken. Hieraan dankt het 
zijn bijnaam ‘de langste toog ter wereld’. Als residentiestad van de graven van Leuven kreeg het plein 
in 1150, toen de eerste stenen omwalling werd gebouwd, het marktrecht waardoor er economische 
activiteiten werden ontwikkeld. Delen van de markt ontsnapten aan de bombardementen van de twee 
wereldoorlogen, maar toch was de wederopbouw noodzakelijk. Op de Oude Markt komt ook de 
classicistische vleugel van de universiteitshal uit. Hier was de universiteitsbibliotheek gevestigd tot de 
vernieling in 1914. De gevel van het “Heilige Drievuldigheidscollege” is prominent zichtbaar op het 
zuidelijke uiteinde van het langgerekte plein. Op het plein staat ook het beeld van “De Kotmadam” uit 
1985 van kunstenaar Fred Bellefroid. Het stelt de Leuvense hospita voor die koffie zet(te) voor haar 
studenten. 
 
Het ging nu naar de “Grote Markt” waar we minutenlang in bewondering stonden voor het schitterend 
licht- en kleurenspektakel.  
 
De “Grote Markt” bevindt zich op één van de meest historische plaatsen van Leuven en bestaat in 
haar huidige ontwerp reeds sinds de 14de eeuw, bij de oprichting van de Katholieke Universiteit 
Leuven. De meeste gebouwen op het plein zijn dan ook opgetrokken in de befaamde Brabantse 
gotiek, zoals het monumentale stadhuis. Andere opvallende gebouwen aan de Grote Markt zijn het 
“Tafelrond”, de “Collegiale Sint-Pieterskerk” en enkele prachtige gildehuizen. Daarnaast is, zoals in 
heel Leuven, ook hier geen gebrek aan cafés en tavernes. 
 
Aan de volgende splitsing gingen we nog even terug naar de Kerstmarkt. Op sommige plaatsen was 
het een drukte van jewelste. Met als gaststreek de Franse Provence kon iedereen zich te goed doen 
aan de specialiteiten van deze streek. Wat een gezellige Kerstmarkt! 
 
Stilaan werden we verplicht onze weg verder te zetten. Via de Bondgenotenlaan waar grote 
winkelketens en dure luxe winkels de ganse laan inpalmen, bereikten we opnieuw het station. Om 
22u19 vertrok de trein naar Gent, om 23u33 kwamen we aan in Gent-Dampoort. Samen met Daisy en 
Marc wandelden we naar Sint-Amandsberg. Om klokslag middernacht stak ik de sleutel in de 
voordeur. Aan de vooravond van ons 30-jarig bestaan beleefden we één van de schitterendste 
clubactiviteiten. Bedankt iedereen! 
 
 
          Uw verslaggever,  
     
          GUY DE JAEGER.  
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Op zondag 08 januari 2017 ben ik aan mijn 40ste wandeljaar begonnen. Het wordt stilaan tijd dat ik aan 
mijn wandelmemoires begin. Maar eerst kijk ik toch even naar de toekomst. Aangezien we als 
vereniging geen wandeltocht meer organiseren valt de verplichting om mij als voorzitter her en der te 
moeten tonen, weg. Ik vind de tijd meer dan rijp om te gaan wandelen naar tochten waar ik vroeger 
niet kon naartoe gaan omdat ik verplichtingen had. Op het moment dat in Vlaanderen de schwung 
eruit is heb ik me voorgehouden vanaf dit jaar meermaals naar Adepstochten te gaan. In 2014 had ik 
dat ook gezegd, maar toen is het bij drie deelnames gebleven en daarna niets meer. Aangezien de 
meeste van die tochten een zware moeilijkheidsgraad hebben moeten Greta en ik geen jaren meer 
wachten om aan sommige deel te nemen. Er rekening mee houdend dat je op die tochten geen 
rustposten hebt en in meestal van god verlaten dorpen ook geen cafés zijn, zijn dit soms ware 
overlevingstochten. Om te zien of we dit nog konden besloten we zoals in 2014 het jaar te beginnen 
met een Adepstocht te Braine-l’Alleud. 
 
Onze trip begon ’s morgens vroeg al met een kortsluiting. De eerste bus naar het station Gent-Sint-
Pieters zagen we voor onze neus voorbijrijden, tien minuten te vroeg! Aangezien we om het half uur 
een trein naar Brussel hadden en daar direct aansluiting naar Braine-l’Alleud waren we nog niet in 
paniek. Met wat loop en vliegwerk geraakten we toch aan het station waar we in minder dan vijf 
minuten uit de bus moesten, een ticket kochten en de trein op sprongen. Nog goed dat de trein naar 
Brussel op spoor 2 vertrok. Even naar adem happen, een spurtje eruit persen, perron op, trein op, 
deur dicht! Eén uur later kwamen we aan te Braine-l’Alleud. De startplaats was op 500 meter van het 
station, in het clublokaal van de organiserende vereniging “Cercle de tennis de table de Braine-
l’Alleud”. Rond 10u00 meldde ik me aan de inschrijvingstafel. Aangezien we de 20 km. gingen 
wandelen kreeg ik twee rode inschrijvingskaarten (tevens de kleur van de pijlen); we hadden nummer 
30 en 31 als inschrijving, ongelooflijk! Na een hapje en een drankje vertrokken we voor onze eerste 
overlevingstocht van 2017. 
 
Na 500 meter sloegen we al het eerste onverhard pad in. Het zou gans de tocht opletten geblazen 
zijn, want ondanks de dooi die was ingetreden, bleek de ondergrond op sommige plaatsen nog goed 
bevroren. Van de vorige keer had ik de modderige paden goed onthouden. Dit was nu niet het geval. 
De passage over “Le Viaduc de l’Estrée”, een oude spoorwegberm 15 meter boven de “Chaussée 
d’Alsemberg” was er eentje voor goede schaatsers. Na deze passage kregen we bijna een gans 
ander parkoer dan in 2014. Over meestal onverharde smalle paadjes, over veldwegen, over holle 
wegen en door de uitgestrekte bossen, kregen we een wandeling om van te genieten. Tussen al dat 
onverhard kregen we af en toe wat verharde ondergrond onder de voeten. Na ieder verhard stukje 
hadden we echter prijs, terug het veld op of het bos in via meestal een pittige klim. En die klimmen 
konden tellen. Op een gegeven moment wandelden we op een zeer smalle veldweg, waar links van 
ons het veld verdween in de dichte mist en rechts van ons zich een diepe ravijn bevond waarvan we 
verschoten dat we zo hoog geklommen waren. De dichte mist die gans de dag bleef hangen was er 
de oorzaak van dat we van de streek niets gezien hebben. Soms zagen we de wandelaars voor ons 
zo verdwijnen in de dichte mist, zelden zo iets meegemaakt. De zwaarste beklimming was in het 
domein “Le Site Communal du Blanc Caillou”, wat een fenomenaal natuurdomein. Nog goed dat deze 
klim er ijsvrij bijlag, anders had deze beklimming wel wat langer geduurd. Daarboven even naar adem 
happen en weer weg, dieper het uitgestrekte bos in. Zo kwamen we na ongeveer drie en een half uur 
terug in de bewoonde wereld en in de startzaal. Wat een schitterende wandeling, wat een fenomenale 
bewegwijzering! 
 
Bij het afstempelen van de wandelboekjes geraakte ik aan de babbel met één van de organisatoren. 
Omdat we van plan zijn om meer van die Adepstochten mee te doen, vroegen we een wandelpas aan 
zodat we bij een ongeval ook verzekerd zijn. Ook een wandelkalender met de Adepstochten konden 
we daar aanschaffen. Met een lekker streekbiertje klonken we op deze schitterende opener van 2017. 
 
Om dit eerste verslag van deelname aan een Adepstocht in hopelijk een lange rij te besluiten, heb ik 
eens mijn archief doorbladerd om te achterhalen waar ik in het verleden naar een Adepstocht ben 
gaan wandelen. Eerlijk gezegd, ik verschiet ervan dat er zo’n grote leemte tussen zit. 
 



_________________________________________________________________________________ 

’t Verbroederingske                                      maart 2017                                               Pagina: 14 
 

De Wandelende Pen. 
Braine-l’Alleud in de mist! 

 
Hierna het lijstje : 
 

o 11 februari 1979 TUBIZE (Waals-Brabant) 
 

o 01 april 1979  LAKEN (Brussel) 
 

o 13 juli 1980  MESLIN-L’EVEQUE (Henegouwen) 
 

o 20 juli 1980  LONZEE (Namen) 
 

o 27 juli 1980  THUIN (Henegouwen) 
 

o 05 januari 2014  BRAINE-L’ALLEUD (Waals-Brabant) 
 

o 04 mei 2014  NIVELLES (Waals-Brabant) 
 

o 01 juni 2014  YVOIR (Namen) 
 

o 08 januari 2017  BRAINE-L’ALLEUD (Waals-Brabant) 
 

 
 
         Uw verslaggever, 
 
         GUY DE JAEGER. 
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