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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is al woensdag 31 augustus als ik de moed heb om de pen ter hand te nemen om aan dit
voorwoord te beginnen. Dit voorwoord had al lang op papier moeten staan, maar familiale
omstandigheden hebben er anders over beslist. Toen jullie dit clubblad opendeden zullen velen
waarschijnlijk de wenkbrauwen hebben gefronst met de gedachte, bij Greta, Alexander en Guy houdt
het maar niet op. Het vorig overlijden is nog niet helemaal verwerkt of we werden er alweer mee
geconfronteerd. Maar intussen gaat het leven verder en wat ik anders op één dag deed, bleef nu meer
dan een week liggen.
Een overlijden komt altijd te vroeg, ook al zie je het stilaan aankomen.
“Niet ziek zijn, maar geen kracht meer hebben omdat je
niet meer kunt eten en drinken.
Je niet meer verstaanbaar kunnen maken omdat je
niet meer kunt spreken.
Niet meer kunnen schrijven omdat de kracht ontbreekt.
Haar laatste woorden die ze met haar allerlaatste krachten
neer schreef zeggen genoeg : “’k ben ’t einde”!”
Beste leden en lezers, wie de laatste weken of zelfs maanden de actualiteit van nabij volgt kan er niet
omheen aan de vraag : “Wat is het leven waard?”. Gelijk op welke dag je de krant openslaat, je moet
eens optellen hoeveel positieve berichten je leest, meer nog, je moet eens optellen hoeveel keren de
berichtgeving je doet glimlachen. Waar ik me dan aan optrek zul je vragen, wel, dit is in drie woorden
gezegd, mijn werk, mijn vereniging, de wandelsport.
Neem nu zondag 28 augustus jongstleden. Een zondag waar Greta en ik konden wegkwijnen van
verdriet op ons appartement, maar het was de dag van de stertocht naar de Provinciale Wandeldag in
Henegouwen te Buissenal. Meer dan een jaar keken we naar die tocht uit, enerzijds omdat we de
streek niet kenden, anderzijds zou het een prettig weerzien zijn met zoveel vrienden die we intussen in
de provincie Henegouwen hebben. Het weerzien met elkaar enerzijds en de rouwbetuigingen die we
kregen anderzijds deden ons kippenvel krijgen, maar de intense vriendschap maakte dat Greta en
ikzelf een hoogdag beleefden. Maar niet alleen voor ons, voor onze vereniging, maar ook voor alle
leden die daar aanwezig waren was het een hoogdag. Met tien leden waren we daar
vertegenwoordigd. Achteraf hieven we het glas op onze vriendschap; wij zijn nu eenmaal een grote
hechte wandelfamilie. En over de wandeling kan ik kort zijn, deze was werkelijk schitterend. Volgende
woorden schreef ik achteraf in mijn wandelboekje : “werkelijk een parkoer en organisatie die onze
verwachtingen overtroffen; schitterend natuurparkoer met veel bos en veldwegen; gans de tocht
hebben we kunnen genieten van adembenemende panorama’s; een stertocht die een supertocht is
geworden!”.
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Woordje van de voorzitter.
Uiteraard vraagt iedereen zich wel eens af, waar stuurt onze voorzitter ons nu weer naartoe! Maar zeg
nu zelf, wie zou er in het wilde weg naar Buissenal zijn gegaan? En toch hebben we daar één van de
schitterendste wandelingen van dit jaar gewandeld! Niemand zal trouwens kunnen ontkennen dat de
stertochten wandelkaart ons in al die jaren al op veel plaatsen heeft gebracht waar we het bestaan
niet van afwisten! Ik hoop dan ook dat we nog vele jaren samen op ontdekking kunnen gaan in alle
hoekjes van België en Nederland.
Ik wens trouwens dit woordje te besluiten met dank te zeggen aan alle leden, dank voor al de mooie
momenten die jullie me geven door samen te gaan wandelen, door samen ergens een pint te drinken.
Buissenal is het mooiste voorbeeld van hoe een kleine club groot kan zijn in die kleine dingen des
levens.
Ook een woord van dank aan onze vrienden van de politie van Brussel en Jette voor de vriendschap
en de schitterende busreizen die we met hen dit jaar hebben mogen meedoen.
Tenslotte een woord van dank aan alle wandelvrienden binnen het V.W.F., V.V.R.S., AKTIVIA,
F.F.B.M.P., V.G.D.S., K.N.B.L.O.-NL., N.W.B. en V.W.O. voor de vele mooie wandelmomenten die ze
me in al die jaren reeds hebben gegeven. Ervan overtuigd zijnde heel wat van deze vrienden te
mogen begroeten op onze “22ste Internationale Verbroederingstocht” wens ik intussen aan iedereen
nog veel schitterende wandelingen.

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.
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Clubnieuws.
1. Wandelen anno 2011.

Inleiding.
Wie reeds eenentwintig jaar het clubblad krijgt en leest zal daarin al het een en ander gelezen
hebben, positief of negatief, goed of slecht, alles kwam echter uit het diepste van mijn wandelhart. Dat
ik voor sommigen soms te ver ging kan goed zijn, toch mag de waarheid nog altijd gezegd en
geschreven worden. Wie van nabij de wandelsport volgt mag toch ook weten wat er soms achter de
schermen gebeurt. En als er iets het daglicht niet mag zien moet er gezwegen worden, maar dan
gebeurt er niets meer! Dat mijn naam op een onlangs gehouden vergadering binnen de Vlaamse
wandelsport drie maal gevallen is bewijst dat ik en onze vereniging nog van nabij gevolgd worden.
Maar dit is wederzijds, ik volg nu eenmaal de wandelsport ook nog op de voet!
Zo heb ik het in het clubblad al meermaals gehad over mijn zwarte lijst. Dat deze lijst werkt bij het
opmaken van het clubprogramma heb ik in het voorgaand clubblad al gemeld. Als ik hier nu schrijf dat
in de periode juni – augustus alle elf meegedane wandeltochten een tien op tien quotering hebben
gekregen zullen er wel wat enkelingen zijn bij wie dit ongeloofwaardig zal over komen. En toch is dit
de realiteit. Hierbij even aanstippen dat ik in al die jaren nog nooit vooraf een tochtenbeschrijving heb
gelezen. Een wandeltocht is en blijft voor mij een ontdekking. Hoe mijn beoordeling achteraf ook is,
niemand moet daarmee akkoord gaan. Ik vind echter wel dat ik mijn ervaringen mag mededelen aan
de leden. Dat ik dit jaar het clubprogramma grotendeels opgemaakt heb op basis van mijn
beoordelingen uit het verleden, maakt dat van de reeds achtentwintig meegedane wandeltochten er
vijfentwintig een tien op tien quotering hebben gekregen. Wie dus – uit bondsmiddens – tot hiertoe
twijfelde aan mijn kennis om een clubprogramma samen te stellen moet misschien eens lid worden
van onze vereniging!
Beste leden, het hierboven aangehaalde moest ik toch even kwijt omdat sommige
“hoogwaardigheidsbekleders” in de wandelsport het er moeilijk mee hebben dat hun tocht niet op de
lijst staat van de tien op tien noteringen, meer nog, dat hun tochten niet meer worden opgenomen in
ons clubprogramma. Ik kan niemand verbieden ergens naar toe te gaan, maar dat ik tracht de
allerbeste organisaties op te nemen in ons programma lijkt me meer dan normaal.
De tien op tien noteringen periode juni – augustus.


17de Egmonttocht
Plaats : Zottegem
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : W.S.V. Egmont Zottegem



28ème Marche de la Thudinie
Plaats : Thuin
Provincie : Henegouwen
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Les Roteus Waibiens Thuin
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Clubnieuws.


36ème Marche de la Pentecôte
Plaats : Gemmenich
Provincie : Luik
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Les 21 Gemmenich



Marche Nationale F.F.B.M.P.
Plaats : Couvin
Provincie : Namen
Federatie : F.F.B.M.P.
Organisatie : Comité Provincial de Namur



19de Donkerenhamtocht
Plaats : Nieuwenrode
Provincie : Vlaams-Brabant
Federatie : Aktivia
Club : W.S.V. De Sluisstappers Nieuwenrode



Zomertocht
Plaats : Bottelare
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : Florastappers Gent



Jan Primustocht
Plaats : Wespelaar
Provincie : Vlaams-Brabant
Federatie : V.W.F.
Club : W.K. Werchter



27ste Zomertocht
Plaats : Onkerzele
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : Padstappers Geraardsbergen



40ste Internationale 15-augustustochten
Plaats : Beernem
Provincie : West-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : W.S.V. De Moedige Wandelaars Beernem



42ste Wondelgem Wandelt
Plaats : Wondelgem
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : V.W.O.
Club : Wondelgemse Wandelvogels
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Clubnieuws.


35ème Marche Provinciale du Hainaut
Plaats : Buissenal
Provincie : Henegouwen
Federatie : F.F.B.M.P.
Organisatie : Comité Provincial du Hainaut

2. Belangrijke data om te noteren in uw agenda.
De leden die mee zijn gegaan op ons wandelweekend naar de Voerstreek en het Duitstalig
landsgedeelte zullen dit clubblad dan gekregen hebben. We zijn het derde weekend van september.
Als je dan bedenkt dat ik op 04 augustus reeds een eerste brief naar Serge heb geschreven met
betrekking tot een clubweekend in september 2012, dan begrijpt iedereen wel dat je als voorzitter
nooit in een zwart gat zult vallen. Vakantie was er dit jaar voor Greta en mijzelf niet bij wegens de
omstandigheden die je intussen gelezen hebt, en wat doe je dan, juist, opzoekingswerk verrichten
voor de club en stilaan een basis leggen voor het stertochten programma van volgend jaar.
Over één datum wil ik hierbij al wat uitleg geven. Volgend jaar gaan we een weekend organiseren
naar de “1ste Europiade” die in Luxemburg en Duitsland georganiseerd wordt. Zoals velen wel weten
wordt om de twee jaar een “I.V.V.-Volkssport-Olympiade” georganiseerd. In 1989 vond de “1ste
Olympiade” plaats in Valkenburg (Nederland); België was in 2003 met Genk het gastland voor dit
internationaal wandelevenement. Het “Europees Volkssportverbond” (E.V.V.) wil nu in het jaar dat er
geen Olympiade wordt ingericht een Europiade inrichten. Dat deze “1ste Europiade” in Luxemburg en
Duitsland wordt georganiseerd is geen toeval. Duitsland is één van de toplanden binnen het I.V.V. en
het E.V.V.. Omdat deze “1ste Europiade” zo dicht bij ons wordt georganiseerd is reeds in overleg met
Serge beslist om daar op weekend naar toe te gaan. Aangezien er momenteel in Luxemburg en
Duitsland reeds een enorme reclamecampagne aan de gang is en het aantal deelnemers dat naar
deze “1ste Europiade” zou afzakken momenteel reeds op tienduizend wordt geschat zullen we er vroeg
moeten bij zijn om een hotel te boeken. Daar de meeste gegevens reeds bekend zijn en Serge en
ikzelf reeds een programma hebben opgesteld, zal ik jullie trachten dit programma over te maken
tegen onze najaarsvergadering. Het zou dan de bedoeling zijn om voor diegenen die op onze
najaarsvergadering reeds hun deelname aan dit weekend bevestigen, een kamer te boeken. Er rest
me voorlopig U alleen nog de data mede te delen; dit weekend gaat door van vrijdag 07 september
t/m zondag 09 september 2012.
In de hierna volgende herwerkte en aangevulde lijst zijn de wandeldata geschrapt van de stertochten
die U verder in het clubprogramma vindt. Alle andere belangrijke data zijn daarin wel nog eens
opgenomen. Dat er een drukke periode aanbreekt moet ik waarschijnlijk niet zeggen. Hopende jullie
met velen op meerdere activiteiten te mogen verwelkomen, dank ik jullie reeds daarvoor bij voorbaat.
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Clubnieuws.


vrijdag 30 september 2011
najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht



zaterdag 15 oktober 2011
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht



vrijdag 21 oktober 2011
herfstwandeling scholen



vrijdag 11 november 2011
gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” te Heusden



zaterdag 12 november 2011
clubetentje in hartje Gent “Griekse avond”



donderdag 15 december 2011
algemene vergadering A.P.W.C. (Bert)



zaterdag 04 februari 2012
stertocht naar de “40ste Marche de la Berwinne” – Jubileumtocht
te Thimister-Clermont (Provincie Luik)
(OPGELET! Aangezien 01 januari in 2012 op een zondag valt zou het wel eens kunnen
gebeuren dat bepaalde tochten een week opschuiven. Hou er rekening mee dat de stertocht
naar Thimister-Clermont verschoven kan worden naar zaterdag 11 februari 2012.)



zondag 26 februari 2012
stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag”
te Hoogstraten (Provincie Antwerpen)



zondag 24 juni 2012
stertocht naar de “Journée F.F.B.M.P. de la Marche”
te Beloeil (Provincie Henegouwen)



vrijdag 07 – zaterdag 08 – zondag 09 september 2012
clubweekend met deelname aan de “1ste Europiade”
in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Luxemburg)



zondag 21 oktober 2012
23ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen)
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering
officiële wisselbekertocht V.W.F.
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Clubprogramma
tot eind december 2011.
ZATERDAG 01 OKTOBER : TERVUREN (VLAAMS-BRABANT)








35ste Internationale Herfsttocht
organisatie : W.S.V. Tervuren-Bos
vertrekplaats : Koninklijk Atheneum Tevuren,
H. Boulangerlaan 7, Tervuren
afstanden : 4 – 8 – 15 – 20 – 25 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
(start 20 – 25 km. tot 13u00)
parkoer : de wandeling loopt o.a. door het Zoniënwoud
en het Park van Tervuren
Golden Cuptocht V.V.R.S.
ZATERDAG 08 OKTOBER : HERNE (VLAAMS-BRABANT)







Wandeltocht 800 jaar Herne
organisatie : Wandelclub De Marktrotters Herne
vertrekplaats : Sportzaal De Hernekouter, Hernekouter 1, Herne
afstanden : 4 – 6 – 8 – 10 – 15 – 22 – 32 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 16 OKTOBER : HEUSDEN (OOST-VLAANDEREN)

--- EIGEN ORGANISATIE --- EIGEN ORGANISATIE --- EIGEN ORGANISATIE ---



22ste Internationale Verbroederingstocht



organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering



vertrekplaats : Gemeentelijke Gemengde Sportbasisschool,
Zandakkerlaan 14, Heusden



afstanden : 4 – 8 – 12 – 16 – 21 km.



vertrek : van 08u00 tot 15u00



officiële wisselbekertocht V.W.F.

ZONDAG 23 OKTOBER : MELDERT (OOST-VLAANDEREN)







Affligem Abdijbieren Classic
organisatie : W.S.V. De Kadees Aalst
vertrekplaats : Stedelijke Basisschool, Meldert-Dorp, Meldert
afstanden : 7 – 14 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : bosrijke wandeling door het Kravaalbos en Fonteinbos.
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Clubprogramma
tot eind december 2011.
ZONDAG 30 OKTOBER : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN)







55ste Voettochten der Tuinbouwstreek
organisatie : W.S.V. Wetteren
vertrekplaats : Scheppers Instituut, Cooppallaan 128, Wetteren
afstanden : 6 – 12 – 21 – 28 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
wisselbekertocht Aktivia
ZONDAG 06 NOVEMBER : LIEROP (NOORD-BRABANT/NEDERLAND)









Wintertocht Hermode
organisatie : W.S.V. Hermodé
vertrekplaats : Café ’t Jagershuis, Hogeweg 2, Lierop
afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 09u00 tot 12u00
sluiting startbureau : 16u30
website : www.hermode.nl
ZONDAG 13 NOVEMBER : WAASMUNSTER (OOST-VLAANDEREN)







17de Kastelentocht
organisatie : Roosenberg Wandelklub Waasmunster
vertrekplaats : Sint-Janskring, Ruiter, Waasmunster
afstanden : 6 – 12 – 20 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 20 NOVEMBER : ZWIJNAARDE (OOST-VLAANDEREN)








6de Herdenkingstocht Stichter Maurice De Bruyne
26ste Viggaalvriendentocht
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : Zaal Melac, Dorpstraat 31, Zwijnaarde
afstanden : 6 – 12 – 18 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
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Clubprogramma
tot eind december 2011.
ZONDAG 27 NOVEMBER : DEUX-ACREN (HENEGOUWEN)







2ème Marche de Saint Martin
organisatie : Les Vaillants Acrenois
vertrekplaats : Le Foyer, Rue Bonne Nuit, Deux-Acren
afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : ontdek de landelijke omgeving rond het dorpje Deux-Acren
ZATERDAG 03 DECEMBER : BALEGEM (OOST-VLAANDEREN)







Badlengienwandeling
organisatie : W.S.V. Land Van Rhode
vertrekplaats : G.I.L.O. Balegem, Rooigemstraat 8, Balegem
afstanden : 6 – 10 – 14 – 18 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
ZONDAG 11 DECEMBER : SINT-TRUIDEN (LIMBURG)










Kerstsfeer in Sint-Truiden
organisatie : W.C. Aviat Sint-Truiden
vertrekplaats : Parochiezaal De Kajaan, Grevensmolenweg 34,
Sint-Truiden
afstanden : 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 18 km.
vertrek : van 07u00 tot 14u00 (16 – 18 km. tot 13u30)
parkoer : wandeling waarbij je kan genieten van de kerstsfeer in Sint-Truiden;
de tocht gaat gedeeltelijk door de stad, maar ook landelijke wegen
komen aan bod; rustplaats in het centrum van de stad
te bereiken : station Sint-Truiden op slechts 5 min. wandelen
van de start (Lijn 21 Landen – Genk)
ZONDAG 18 DECEMBER : LUYKSGESTEL (NOORD-BRABANT/NEDERLAND)









Kerstwandeling
organisatie : W.S.V. De Grenslopers
vertrekplaats : Camping De Zwarte Bergen,
Zwarte Bergendreef 1, Luyksgestel
afstanden en starttijden :
20 km. van 08u00 tot 12u00
15 km. van 08u00 tot 13u00
10 km. van 08u00 tot 14u00
7 km. van 08u00 tot 15u00
sluiting startbureau : 17u00
website : www.degrenslopers.nl
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Boekbespreking
“optimaal gezond zonder medicijn”

__________________________________________________________________________________
’t Verbroederingske
Pagina: 13

Boekbespreking
“optimaal gezond zonder medicijn”

__________________________________________________________________________________
’t Verbroederingske
Pagina: 14

kookrubriek

__________________________________________________________________________________
’t Verbroederingske
Pagina: 15

kookrubriek

__________________________________________________________________________________
’t Verbroederingske
Pagina: 16

