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Brief van de voorzitter
Beste Florastappers,
We zijn duidelijk al goed opgeschoven in het nieuwe jaar. De dagen worden langer en langer,
hier en daar steken de eerste voorjaarsbloemen hun kopje boven de grond uit en geven wat
kleur aan de omgeving, de vogels beginnen hun territorium met hun gezang af te bakenen.
We hebben de voorbije dagen heel wat grijze en natte dagen gehad, maar er is wel beterschap op komst. Wanneer het eens een zonnige dag was kwamen de mensen volop buiten
om een stevige wandeling te doen en hun vitamine D voorraad bij te vullen. Op pandemievlak
gaan we stilaan ook weer de goede richting uit en hopelijk zet deze trend zich dan ook verder.
door.
Momenteel werd het licht op groen gezet voor code oranje en dat geeft ons weer wat goede
moed dat het ooit wel eens in orde komt. Ondertussen kan er meer en meer georganiseerd gewandeld worden, weliswaar met de nodige corona beperkingen, maar het doet goed weer
mensen te kunnen ontmoeten na een lange tijd.
Ook wij zijn in volle voorbereiding van onze eerste organisatie dit jaar. We hopen ten stelligste
dat onze Floratochten te Gentbrugge op 20 maart kunnen doorgaan. We hebben voorlopig nog geen gunstig advies van de stad Gent ontvangen, maar gezien de huidige evolutie
durven we toch positief nieuws te verwachten. Zijn er nog beperkingen dan lossen we dat ter
plaatse wel op.
Een maand later, op 24 april, hebben we dan opnieuw onze eerste busreis. De inschrijvingen
zijn met mondjesmaat al binnen gekomen. We zijn ervan overtuigd dat de meesten nog een
beetje de kat uit de boom willen kijken vooraleer de beslissing te nemen zich in te schrijven voor
de busuitstap. Verder in dit blad vind je alle info daaromtrent. Bedankt om er dan ook bij te zijn
en voor de nieuwe leden van de voorbije twee jaar wordt het de ideale gelegenheid om de
mede-Florastappers te leren kennen. Gewoon doen zou ik zeggen.
Op het secretariaat van de club liggen nog vele ingevulde mutualiteitsformulieren te wachten
op jullie ondanks dat er 3 afhaalmomenten georganiseerd werden. Deze formulieren zijn voor
jullie geld waard. Gelieve deze dan ook tijdens onze Floratochten te komen afhalen, stand
secretariaat. Er worden geen formulieren per post opgestuurd.
Ondertussen zijn ook de rugzakken en de poncho’s, de geschenken van de wandelfederatie
voor een volledig afgestempeld LTD-wandelboekje, hier beschikbaar. De leden, die daarvoor
in aanmerking komen, kunnen deze ook afhalen tijdens de Floratochten. We brengen alles
mee.
In vorig Floramagazine werd aangekondigd dat Hubert, Fabienne en Christiaan zich niet meer
verkiesbaar zouden stellen tijdens onze jaarlijkse algemene vergadering. Ik wens hen bij deze te
bedanken voor hun inzet en aangename samenwerking de voorbije jaren en ben ervan overtuigd dat we hen nog als medewerker zullen ontmoeten op onze organisaties. Ook dank aan
Sylvie voor het digitaal verwerken van de boekhouding.
Tevens werd een oproep gericht naar nieuwe kandidaturen om ons bestuursorgaan te vervoegen. Op het moment van dit schrijven moet deze vergadering met stemming van de bestuursleden nog doorgaan. Het resultaat kan daarom nu nog niet kenbaar gemaakt worden.
Het verheugt ons echter dat we meerdere kandidaturen binnenkregen. Onze bestuursploeg
zal dus uitgebreid worden met nieuwe krachten. Ik wens hen nu al van harte welkom en hoop
met deze nieuwe bestuurders, zoals in het verleden, een constructieve en vlotte samenwerking
tegemoet te gaan. Uiteraard wordt in het volgend clubblad daar dieper op ingegaan.
Iedereen hunkert naar het einde van deze pandemie. Terecht, want het heeft nu al lang genoeg geduurd. We zijn er zeker nog niet van af maar nog efkes volhouden en ondertussen
waar mogelijk de wandelschoenen aantrekken om te genieten van deugddoende wandelingen, de ontluikende natuur en de sociale contacten met mede-wandelaars.
Hou jullie verder gezond en tot op een of andere gelegenheid, maar zeker op 20 maart in
Gentbrugge.
Jullie voorzitter,
Gerard,
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Floratochten 20 maart 2022
Na een onderbreking van twee jaar, om de jullie wel bekende redenen, zijn we op
zondag 20 maart opnieuw present in deVierdeZaal, Driebeekstraat 2 te Gentbrugge.
Dit wordt zoals in het verleden opnieuw de start- en aankomstplaats van de Floratochten. Voor de editie 2022 zijn 6 afstanden uitgestippeld nl. 6, 9, 13, 20, 24 en 30 km. Voor
de andersvaliden is er ook een omloop voorzien. Zij volgen de 6 km stappers maar we
voorzien een ommetje waar nodig.
We hopen alvast jullie dit jaar massaal te mogen verwelkomen, eventueel met nog
enkele te volgen coronarichtlijnen, maar het lijkt er, bij het schrijven van dit artikel, toch
meer en meer op dat deze organisatie zal kunnen doorgaan.
Alle afstanden gaan door de groene pool ten noorden van Gentbrugge, nl. de Gentbrugse Meersen. De 20, 24 en 30 km verplaatsen zich dan verder richting het groene en
landelijke Heusden/Destelbergen.
Vanuit de startzaal vertrekken alle afstanden samen, om vrij kort erna het Rattendaelepark binnen te wandelen. Vele
jaren geleden was dit een kasteeldomein,
waarvan de achthoekige traptoren het
enige vervallen restant is van het kasteel.
In de volksmond spreekt men hier van
kasteel Vilain. Tot vandaag heeft dit park,
nog steeds omgeven door een gedeelte
van een oude omwalling, bijgenaamd de
“Paardewal”, zich ontwikkeld tot een bos.
Bij het verlaten van het bos gaan we over
het verhoogde wandelpad richting Gentbrugse Meersen. Op het einde van het Lieveheersbeestjes pad is de eerste splitsing.
De 6 km gaat linksaf richting Gentbrugge,
de overige afstanden zetten hun weg
verder langs het Dwergkerspad en komen
in de Koningsdonkstraat uit. In deze straat,
enkele jaren terug opnieuw aangelegd
met de alom gekende kasseien, is er kort
erop een nieuwe splitsing ter hoogte van
het “Kasteel Coninxdonck” In de periode
van 1507 tot 1826 werd het Kasteel bewoond door de familie van Baron de Thysebaert.
In 1793 wordt het geplunderd en in brand gestoken en in 1814 terug gerestaureerd. Nu
is het in gebruik als feestzaal en restaurant.
De 9 en 13 km trekken de Gentbrugse
Meersen in, terwijl de 20, 24 en 30 km wat
verder in de straat rechts afslaan in de Jan
Van Aelbroeckdreef om hun weg ,volop
in het groen, via de Weverbosdreef verder
te zetten richting Heusdenbrug. De Weverbosdreef leidde je vroeger in een rechte
lijn van Gentbrugge naar het veer over
de Schelde naar Heusden. Dat veer is nu
Florastappers Gent vzw
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echter verdwenen en werd erna vervangen door een draaibrug. Je kan de plaats
van de draaibrug nog steeds zien aan het
restaurant dat in het verlengde ligt van de
Koningsdonkstraat.
De wandelaars gaan over de huidige
Heusden brug en slaan dan meteen het
jaagpad langs de Schelde in. Dat wordt
gevolgd tot aan de afslag naar de Kruisdreef. Langs rustige straatjes en groene
stroken wordt de eerste rustpost in de Zandakkerlaan bereikt.
Na wat bekomen te zijn van de eerste etappe kunnen de wandelaars hun trip verderzetten. De 20, 24 en 30 km vertrekken opnieuw
samen en komen na enkele rustige straten in het
Kollebloem domein aan. Dit was oorspronkelijk een
vakantieverblijf van de socialistische mutualiteit.
Hier vond je een speelpleinwerking, diverse kampeerfaciliteiten, een jeugdherberg en zoveel meer.
Na verwerving door de gemeente werd het gehele
domein ingericht als natuurzone en werd plechtig
geopend op 26 mei 2013. Het is een mooi stukje
groene zone. In het domein is een leibandverplichting maar aan de voorzijde is een hondenlosloopweide voorzien.
De omlopen gaan dan verder langs rustige paden, straatjes en enkele goed weggestoken stukjes groen richting Damslootmeer. De 20 km stappers gaan niet zo ver
maar slaan ter hoogte van de Gaverstraat
de Rendekensstraat in. De 24 en 30 km
vervolgen hun weg tot aan de voor hen
tweede rustpost.
Deze is in het clubhuis van Zeilclub RBSC
ondergebracht, die eigenaar is van het
Damslootmeer. Dit meer is ontstaan bij de eerste ontzandingswerken voor de aanleg
van de E17 in de jaren 60 en heeft een oppervlakte van ca. 24 ha. Zij stellen dit privéterrein die dag voor ons open. Van harte
bedankt hiervoor.
De 30 km stappers maken van hieruit een
extra lus richting Destelbergen. Na een
eindje stappen komen ze op het jaagpad
aan de Schelde (nu richting Gentbrugge).
Dat wordt een eindje gevolgd en ze komen dan via rustige en onverharde wegen aan in het Reinaert park. Rond 1843
werd het park in Engelse landschapsstijl
met een typische serpentinevijver aangelegd. Op 14 juni 1898 werd het domein openbaar verkocht en toegewezen aan Theophilius Libbrecht, burgemeester van Destelbergen van januari 1900 tot 1924. Rond 1914
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werd in zijn opdracht het huidige kasteel
gebouwd; het werd opgetrokken in de
voor onze streken zeer zeldzame Franse
Euvillesteen. Op 1 juli 1975 kocht de gemeente Destelbergen het domein aan. In
het kasteel zijn nu de gemeentediensten
ondergebracht met aansluitend het Reinaertpark. Het park heeft ca. 850 m wandelpaden en bevat meer dan 500 hoogstammige bomen.
De tocht gaat dan verder richting Damvallei. Dit meer is ontstaan langs een oude verlandde Scheldemeander. Nadat in de middeleeuwen de Vlaamse bossen gerooid
waren, was er niet genoeg brandhout meer en men begon het veen te ontginnen. Het
is nu een uniek natuurgebied waar het rustig wandelen is.
Na de Damvallei komen de wandelaars dan terug aan het Clubhuis van de zeilclub RBSC. Van
hieruit vertrekken zij dan samen met de 24 km
stappers. De omloop gaat verder langs de rechterzijde van het Damslootmeer. Je hebt daar
een prachtig zicht over het meer en je wandelt
er volop in het groen.
Kort na het verlaten van het meer gaat het verder langs rustige en onverharde wegen richting
volgende rustpost. Onderweg voegen de 20 km
stappers zich bij de 24 en 30 km wandelaars en
komen zo langs onverharde wegen en het vele groen, dat de gemeente rijk is, aan de
rustpost in de Zandakkerlaan.
Van hieruit vertrekken de 20, 24 en 30 km
dan samen terug richting Gentbrugge.
Eens over Heusden brug belanden deze
wandelaars in de Gentbrugse Meersen,
één van de groenpolen aan de rand van
Gent. Na een eindje komen de 9 en 13 km
stappers erbij en verlaten samen de Zuidelijke Meersen. Kort erop splitsen de 20, 24
en 30 km stappers van de overige afstanden. Ze gaan richting Noordbos en krijgen
nog een mooie strook groen te verwerken
vooraleer terug aan te komen in de startzaal.
De 6, 9 en 13 km gaan nu via de recent aangelegde sportterreinen in de wijk Boer Janssens, langs rustige veldwegen, doorsteekjes en straten naar de rustpost Kouterhof. Van
daaruit maken de 13 km stappers nog een extra lus, richting Oud Gentbrugge.
De 13 km wandelaars gaan langs de kerk van Gentbrugge centrum richting Schelde,
volgen het jaagpad en komen dan terecht in de Basijnwijk. Deze wijk is een uitstekend
voorbeeld van stadsrenovatie. De Stad Gent investeerde enkele honderden miljoenen aan onteigeningen en nieuwbouwprojecten om deze renovatie te realiseren. Aan
het eind van de 20ste eeuw was dit een verloederde wijk. In enkele tientallen jaren tijd
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werd het opnieuw een levendige en
gezellige wijk, waar het ook rustig wandelen is. De aandachtige wandelaar
]DORQGHUZHJRRNHQNHOHPRRLHJUDIÀWL
creaties opmerken.
Ter hoogte van het standbeeld van
Louis Van Houtte, gaan de wandelaars richting Victor Begonia Park. Louis
Van Houtte vestigde zich als plant- en
tuinbouwkundige in 1835 in Gent en
werd later burgemeester van de Stad.
Hij had zijn planterijen en serres in dit gebied. Deze werden erna ingenomen door de
Puntfabriek en het terrein bleef tot 1993 een industrieterrein. De Stad Gent herbestemde deze site voor wonen, werken en ontspannen. Waar vroeger de serres stonden van
Louis Van Houtte zijn nu kweekbermen aangelegd, waar de bewoners hun groenten
kunnen oogsten. Aansluitend is een
parkje en speeltuin aangelegd. Het is
er opnieuw een mooi stukje groen geworden, zeker het ontdekken waard!
Na de doorgang onder de spoorZHJOHWRSGHPRRLHJUDIÀWLJDDW
de tocht verder door het voormalige
PHWDDOYHUZHUNHQGEHGULMI7UHÀO$UEHG
dat ook als een aangenaam park en
speelruimte langs de Schelde werd
ingericht.
Enkele straten verder komen de wandelaars van de 13 km terug in de rustpost Kouterhof. Vandaar vertrekken de 6, 6 andersvaliden, 9 en 13 km richting aankomst. Ze
stappen verder langs rustige straten, doorsteekjes en groene stroken. Vooraleer de
aankomst te bereiken komen alle afstanden samen en hebben nog als afsluiter van
de Floratochten een mooi stukje bos
(Noorderbos) te verwerken.
Noteer alvast deze datum in jullie
agenda. Voor diegenen die nog niet
te gast waren bij ons wordt het zeker
een grote ontdekking alsook een aangename en groene verrassing. Zij die
reeds deelnamen kunnen dit zeker
bevestigen.
Alvast bedankt voor jullie komst.
Tot dan,
Omloop verantwoordelijke van dienst,
Gerard
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Zondag 24 april 2022 - Busreis naar Heusden-Zolder
Eindelijk, we kunnen jullie onze eerste busreis voorstellen en laat ons
hopen, dat deze na 2 jaar inactiviteit, kan doorgaan. We brengen die
dag een bezoek aan wandelclub,
WSV Wandelend Paal vzw. Zij fungeren als ankerplaats voor het wandelevenement WSVL Vlaanderen
Wandelt Lokaal en bieden ons omlopen van 4, 6, 10, 20 en 30 km aan.
De startlocatie is het ruime Sint-Baaf
Parochiecentrum, gelegen in Eversel, een gehucht van Heusden-Zolder. De vroegste vermeldingen van Eversel zijn terug
te vinden in bronnen van de dertiende eeuw. In de literatuur van de daaropvolgende
eeuwen (1576, 1591) is het gehucht terug te vinden als ‘Everslo’. Een paar decennia
later, In het jaar 1659, duikt de huidige variant op. De naam is een samentrekking van
de diernaam ‘ever’ en ‘lo’, wat bos betekent.
Eversel is vandaag de dag terug te vinden in het noordwesten van de gemeente Heusden-Zolder. Het grenst aan de gemeenten Beringen en Lummen en de Heusdense gehuchten Geenrijt en Ubbersel. Doorgaans hanteert men een tweeledige indeling voor
Eversel: Eversel-kern en het ommeland met verspreide bebouwing.
Het ligt langs de westzijde tegen het Albertkanaal aan.
Midden de kleine dorpskern staat de Sint-Jacobuskerk,
met daarnaast het ruime Sint-Baaf Parochiecentrum.
5RQGRP(YHUVHOOLJWHHQÁLQNHEDQGJURHQPHWRDGH
Bossen van Van Soest. Deze bossen zijn sinds de 18de
eeuw in bezit van de familie de Horion en hierdoor nauw
verbonden met het nabijgelegen kasteeltje van Obbeek. De naam Van Soest duikt pas op in 1921. Toen
huwde één van de stamboomtakken van de Horion met een Van Soestfamilielid. In
1998 werd de Vlaamse overheid eigenaar van het boscomplex.
De tentakels van deze Bossen van Van Soest, een openbaar toegankelijk gemengd
loofbos, reiken tot zowat aan de rand van de dorpskom. Het is een gemengd bosgebied, met den, eik en beuk. Van oost naar west loopt het vroegere kolenspoor. De
spoorweg diende vroeger, in de
gouden tijden van de Limburgse
steenkoolontginning, om de steenkool vanaf de mijn van Zolder naar
het Albertkanaal te brengen. Eversel kende de voorbije jaren een vrij
explosieve groei van nieuwbouw,
toch wist het zijn groene accenten
te behouden. Op vandaag is het
een aangenaam dorp, met een
sterk sociaal weefsel.
Het wandelmenu bestaat uit drie
omlopen van telkens goed 10 km.
Florastappers Gent vzw
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Het eerste traject neemt de wandelaars mee naar Ubbersel, waar je
even over het oude kolenspoor (de
verbinding van de mijn van Zolder
met de laadkade aan het Albertkanaal) mag wandelen. Een tweede
lus laat je kennismaken met groenen stiltegebied Beringerheide, het
Heusdense gehucht Voort en het
atletiekstadion De Veen (gekend
van de jaarlijkse KBC-Nacht van de
Atletiek). Door de Bossen van Van
Soest gaat het terug naar Eversel.
Ook bij de derde omloop verloopt de aanloop door het bosgebied Van Soest. Door
de natuurrijke vallei van de Mangelbeek gaat het naar Kasteel Meylandt, schitterend
gelegen tussen spiegelgladde visvijvers. Dit neoclassicistisch gebouw is eigendom van
de gemeente Heusden-Zolder, die hier de kunstacademie heeft ondergebracht.
De drie lussen bestaan uit een mix
van onverharde wegen en paadjes door het bos, met af en toe een
streepje asfalt. Het parcours leidt je
door een rustige streek, zonder veel
autoverkeer.
Zo beste Florastappers, tot hier de
voorstelling van de tocht door de
organiserende club. Zij besluiten hun
artikel met de volgende zin: we zijn
ervan overtuigd dat Florastappers
Gent met volle teugen zal kunnen
genieten van het groen van Eversel
en omgeving !
We hopen dat deze eerste busreis een succes qua opkomst wordt zoniet zien we ons
genoodzaakt om alle toekomstige busreizen te annuleren. Het is zeker het moment om
je in te schrijven voor deze busreis. Op deze manier leer je de andere leden kennen
en kom je eens op een andere locatie, waar je zelf nooit zou naartoe rijden. Ook voor
de leden die geen eigen vervoer hebben, schrijf je eens in voor een busreis, die warm
wordt aanbevolen. Aarzel niet en
neem vandaag nog contact op
met Claudine, de secretaresse en
busverantwoordelijke. Zij zal je onmiddellijk een plaats reserveren en
je per kerende een antwoord geven.
Momenteel kunnen we nog niet bepalen welke de Covidregels zullen
zijn op dat moment maar we zullen
alle deelnemers van deze busreis
per e-mail laten weten wat de afspraken zullen zijn.
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Alle leden, die op deze bus zitten, krijgen uitzonderlijk 10 punten omdat het Vlaanderen
Wandelt Lokaal is (= de vroegere Nationale Wandeldag).
Tot binnenkort,
Claudine, jullie busverantwoordelijke

GSM busreis :
Op de afreisdag van een busuitstap is het secretariaat
te bereiken op de gsm van de club : 0494 17 99 00 en dit
vanaf een half uur voor het vertrekuur te Gentbrugge.

Vertrek: 7.30 uur aan P&R Arsenaal
Brusselsesteenweg te Gentbruge

Aankomst om 8u30 in Heusden-Zolderr

Vertrek: uit Heusden-Zolder om 16.00 uur

Aankomst te Gentbrugge rond 17.00 uur

Kosten voor de busreis samen met het startgeld: 12,00 Euro
Inschrijvingen kunnen enkel bij Claudine, secretaresse en busverantwoordelijke.
Neem altijd EERST contact op met Claudine via tel. 09/231 48 64 of via mail:
LQIR#ÁRUDVWDSSHUVJHQWEHRPYULMHSODDWVHQWHUHVHUYHUHQ
Betalingen contant of via rekeningnummer van de club, BE 50 8906.1413.4818 met verPHOGLQJYDQEHVWHPPLQJHQDDQWDOSHUVRQHQ-HEHQWSDVGHÀQLWLHILQJHVFKUHYHQQD
betaling, ten laatste 14 dagen vóór de afreisdatum.
Wie dan niet betaald heeft, wordt onmiddellijk geschrapt van de lijst en vervangen
door leden van de reservelijst.

Voor de THUISBLIJVERS: SUGGESTIEWANDELING:
Vlaanderen Wandelt Lokaal in Belsele, een organisatie van Reynaertstappers Belsele
1 punt.
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WANDELPRESTATIES
 Van 1975 tot en met 2017 werd elk jaar een lijnwandeling georganiseerd van
3ORPELqUHVQDDU+RXIIDOL]HPDDUGDDUQDLVGHRIÀFLsOHRUJDQLVDWLHGRRUGHZDQGHOclubs stopgezet. Met enkele Waalse en Vlaamse wandelvrienden willen we die klassieker toch nog een beetje in ere houden want per slot van rekening is het een eerbetoon aan de slachtoffers van het Ardennenoffensief in WO II. Zodoende ben ik op
vrijdag 10/12 en zaterdag 11/12 meegestapt in Plombières – Houffalize voor zowat
100 km met 2.200 hoogtemeters. Het is en blijft een memorabele wandeltocht in het
putje van de winter, dwars door de Ardennen. Ik heb dat weekend in de sneeuw
gelopen en ik heb met mijn eigen ogen kleine reetjes gekke bokkesprongen zien
maken in die sneeuw op amper 20-25 meter van mij af. (Chris Van Cauwenberghe)
 Het voorbije weekend (vrijdag 17/12 en zaterdag 18/12) heb ik ook voor de 3de keer
deelgenomen aan Bello Gallico, een fantastische wintertrail door het Meerdaalwoud en de omgeving van Bierbeek, Pécrot en Ottenburg over een afstand van
163 km. Dit is een nagenoeg perfecte en zeer “warme” organisatie van het team
van de Legends Trail. Een absolute aanrader voor iemand die op zoek is naar een
steviger uitdaging dan de Dodentocht. Ik heb daar een mooie tijd neergezet (27
X HQZDVGDDUPHHGHGHZDQGHODDUGLHGHÀQLVKEHUHLNWH0LMQEUXWRJHPLGdelde was daarmee 5,84 km/u. Als je rekening houdt met een dikke 2 uur rusttijden,
verspreid over de 7 posten met 3 keer bagage, kom je uit op een netto stapsnelheid
van 6,3 à 6,4 km/u. Ik stond er zelf versteld van want ik heb mijn persoonlijke besttijd
GDDUWRFKÁLQNYHUEHWHUG &KULV9DQ&DXZHQEHUJKH
 Op zaterdag 22 januari stapte Paul De Roy de 50 km van de Brabantse Trail uit.
 Op zaterdag 29 januari stapte Helmut Verberckmoes de Trail des Ermites uit, 30 km
ten voordele van mensen met diabetes.
 Op zondag 30 januari verbeterden Werner en Gisele Van Deynse hun persoonlijk
wandelrecord te Geraardsbergen. Ze stapten er de 32,5 km uit.
 Op zondag 13 februari stapte Helmut Verberckmoes de 50 km uit bij de Halfoogstvrienden te Elingen.
3URÀFLDWYRRUDOGH]HSXLNHSUHVWDWLHV

NIEUWE LEDEN
Yvonne Van Breedam
Cindy Cousin
Jeroen Van Stappen
Marleen Brunain
Yves Devilder
Tom De Craeke
Lynn Van den Broecke

Sint-Amandsberg
Wetteren
Gent
Gent
Gent
Gentbrugge
Gentbrugge

Van harte welkom! Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan één van
RQ]HEHVWXXUVOHGHQRIVWXXU]HQDDUÁRUDVWDSSHUVJHQW#SUR[LPXVEHHQXZYUDJHQZRUden spoedig beantwoord.
Aantal leden op 16 februari 2022: 673
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AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES
18/dec
19/dec
27/dec
9/jan
15/jan
16/jan
22/jan
22/jan
23/jan
23/jan
29/jan
30/jan
30/jan
30/jan
30/jan
5/feb
5/feb
6/feb
6/feb
12 feb
12 feb
12 feb
13 feb
13 feb
13 feb
13 feb
13 feb

5526
1006
5328
1007
5127
5137
5391
4025
5061
1006
3432
3135
4130
3003
5542
5216
3383
5303
5009
5550
5276
4300
3084
5059
3025
4360
5363

t Wandel Voetje
Bosgeuzen-Voorkempen
wsv Colliemolen
WSV Club 76 Merksem
Wandelclub Koekelare
Wandelclub “Vier op een rij”
Spartastappers Ardooie
IJsetrippers
Wervikse Wandelsport Vereniging
Bosgeuzen-Voorkempen
De Randstappers
Padstappers Geraardsbergen
Wandelclub Cracks Wolvertem
WSV De Lachende Wandelaars
Drevestappers Zonnebeke
Wandelclub Voetje voor Voetje
De Trekvogels Boekhoute
Wandelclub Nieuwpoort
Wandelclub Beernem
Wandelclub D&A
De Margrietestappers vzw
WSV Horizon Opwijk
Reigerstappers Vinderhoute
Godelievestappers Ruddervoorde
Wandelclub De Lachende Klomp
Halfoogstvrienden Bellingen
Spoetnikstappers

Ledegem
Schilde
Roeselare
Deurne
Koekelare
Veldegem
Ardooie
Huldenberg
Geluwe
Vorselaar
Elst
Geraardsbergen
Wolvertem
Bellem
Zonnebeke
Gits
Assenede
Koksijde
Beernem
De Panne
Lichtervelde
Opwijk
Zomergem
Ruddervoorde
Sint-Niklaas
Elingen
Westende

4
6
7
5
8
25
10
4
6
4
34
42
10
50
4
6
72
2
8
17
7
19
89
8
7
8
51

5de
4de
7de
2de
6de

3de

ZIEKENBOEG
- Liliane Van De Walle moest met corona gedurende enkel weken opgenomen
worden in het ziekenhuis.
- Midden januari werd Emiel Gillis geopereerd aan de spataderen.
:HZHQVHQKHQYDQKDUWHEHWHUVFKDSHQHHQVSRHGLJKHUVWHOWRH

FAMILIENIEUWS
2SGHFHPEHUZHUG3HWHU*RHPDHUHGHÀHUHRSDYDQ0DUFHO
9DQKDUWHSURÀFDW

GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 31 MAART AAN
KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.
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Wintertocht in Deurne (9 januari 2022)
Ze voorspelden geen of weinig regen, maar wel een bewolkte dag met af en toe wat
zonneschijn. In de namiddag was het Belgisch kampioenschap heren ‘veldrijden’ en
net daarvoor kon men ook kijken naar het Nederlands kampioenschap ‘veldrijden’
voor de dames. Maar wandelen kon uiteraard ook niet mankeren op het to-do-lijstje
van deze zondag.
We vertrokken vroeg in de morgen richting Deurne om een mooie wandeling te maken
in het provinciaal domein ‘Rivierenhof’. Deze wandeling werd ingericht door de wandelclub ‘Club 76 Merksem vzw’.
Na een controle van onze coronapas en de inschrijving konden we vanuit een omgeving met vele sportterreinen en aangepaste infrastructuur, vertrekken in de richting van
het provinciaal domein. We hebben ons beperkt tot de wandeling van 10 km om ’s
middags op tijd thuis te zijn.
We kwamen direct in een winterse natuuromgeving met veel bomen en vijvers. De
eenden hadden het daar duidelijk naar hun zin. Vermoedelijk is dit provinciaal domein
ook schitterend in de herfst als aan de takken van de bomen veel gekleurde bladeren
hangen.
Her en der in het park zijn ook enkele standbeelden te bewonderen. Daarnaast merken
we het ‘OLT-rivierenhof’. Nieuwsgierig als we zijn, stappen we even weg van de wandelroute om te kijken wat deze plek was. Het bleek een openluchttheater te zijn, waar
KHHOZDWFRQFHUWHQSODDWVYLQGHQHHQSUDFKWLJDPÀWKHDWHULQHHQJURHQHRPJHYLQJ
We stappen dan de uitgepijlde wandelroute verder. Naast de vele wandelaars, merken we ook heel wat joggers op. Misschien waren er wel bij die goede voornemens
hadden gemaakt voor het nieuwe jaar om te starten met wat meer beweging in de
natuur. Wie weet ?
Al vlug kwamen we aan een
statig gebouw, dat een restaurant bleek te zijn. Dit bleek
het kasteel ‘Rivierenhof’ te
zijn, dat al een rijke geschiedenis kent. Wie weet komen
we hier wel eens in de zomer
terug om op terras te genieten van het mooie uitzicht.
Voor het kasteel ligt een
prachtige vijver met een
prachtig beeldhouwwerk in
de vorm van twee opvliegende zwanen ‘Going with
the Flow’ van Mark Dedrie.
Ook een bijzondere plek op het domein was ingericht als ‘Keltische bomenhoroscoop’.
Hier werd uw geboortedatum gekoppeld aan een boomsoort. Deze boomsoort omschrijft uw persoonlijkheid (misschien eens opzoeken op internet, hé).
Na een korte pauze in een districtsgebouw en een drankje en een broodje, zetten we
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de wandeltocht verder. We passeerden het
kasteel ‘Sterckshof’. Voorheen was hier het
Zilvermuseum, maar dit is momenteel nabij
de Grote Markt ondergebracht in het diamantmuseum DIVA.
De wandeling was mooi, goed aangeduid
en interessant. Op een regenachtige avond
zal ik zeker nog eens het verleden van het
provinciaal domein ‘Rivierenhof’ met zijn
gebouwen, standbeelden, waterpartijen,…
nader onderzoeken om hierover meer te
weten te komen.
Op het uitslagenblad zag ik dat 5 Florastappers in Deurne waren om te genieten van
één van de wandelingen.
Yves Tuytschaever
Lid Florastappers

Wintertocht in Vorselaar
De drieëntwintigste, een zondag in januari. In de vroege ochtend keken we even naar
buiten en zagen wij geen regen, maar wel een grijs wolkendek. Even het weerbericht
lezen dat ons vertelde dat het een grijze dag blijft, maar wel droog. En inderdaad,
we hebben zon noch regen gezien, maar het was mooi wandelweer. We namen dan
maar de wandelkalender erbij en beslisten om te wandelen in Vorselaar, een wandeling die werd ingericht door wandelclub ‘De Bosgeuzen-Voorkempen.”
Daar we van plan waren om daarna de stadswandeling in het nabijgelegen Herentals te doen en om af te
sluiten met een restaurantbezoek, beslisten we om de
10 km te wandelen.
Aan feestzaal Den Engel, de plaats waar de inschrijving plaatsvond, zagen we al vlug dat er heel wat
wandelaars waren afgezakt naar Vorselaar. Later
zagen we op de resultatenlijst dat er 1596 deelnemers
waren, waaronder 4 Florastappers.
We vertrokken en voorbij de Sint-Pieterskerk kwamen
we al vlug in het groen en vonden het alvast een
mooi parcours met heel wat onverharde wegen, door
bossen, langs weiden en doorheen heel wat natuur.
Ondermeer forsgebouwde paarden, liefogende
kleine ezeltjes alsook een mooie pippowagen konden
we onderweg bewonderen.
Verder kwamen we ook aan de “14 kapellekens”, een kapellengroep midden in het
groen, die werd gebouwd in 1860 door een landbouwer en die nu bewegwijzerd wordt
als een bezienswaardigheid.
Florastappers Gent vzw
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Op het einde van de wandeling werden we nog
beloond met het uitzicht op het prachtig in het
water gelegen en mooi onderhouden kasteel van
Vorselaar, ook het kasteel Borrekens genaamd.
Daarna mochten we de laatste honderden meters doorheen het bos van het kasteel wandelen
richting eindpunt.
Heel mooi, we hebben ervan genoten!
Yves Tuytschaever

33ste wintertocht in Hemiksem 30 jan 2022
Rond het middaguur vertrokken we naar Hemiksem om deel te nemen aan de 33ste
wintertocht, ingericht door wandelclub wsv Schelle. Er waren behoorlijk wat wandelaars, kort na de middag, maar er was heel veel plaats in een ruime zaal alwaar men
kon inschrijven. Er was ook gezorgd voor meer dan voldoende parkeergelegenheid in
de directe omgeving van de inschrijvingsplaats, wat we ook niet onbelangrijk vonden.
Uiteindelijk schreven 1555 wandelaars zich in voor deze wintertocht, waarvan 2 Florastappers.
Kort na de start passeerden we de
Sint-Bernardusabdij en liepen we in de
aanpalende abdijtuin. In deze abdij
is momenteel het administratief centrum van Hemiksem, een tegelmuseum,
HHQKHHPPXVHXPHQVHUYLFHÁDWV
gehuisvest. Voorheen werd het o.m.
ook gebruikt als hospitaal, gevangenis,
graanopslagplaats, legerdepot,… een
allegaartje van functies dus.
Iets verderop wandelden we een hele tijd langsheen een stromend en heel kronkelend
riviertje, (beneden-)Vliet. Prachtig! Al vlug kwamen we in het gebied Cleydael, historisch gezien een deel van het gelijknamige kasteeldomein. Het was aangenaam wandelen in dit bosgebied. Het kasteel Cleydael zelf is omgeven door de Struisbeek.
In het gebied rond het waterkasteel is er momenteel o.m. een golfterrein aangelegd
met bijhorend restaurant en clubhuis.
De wandeling bestond hoofdzakelijk uit onverharde wegen, wat het leuk maakte om te
wandelen. Hier en daar was het wat glibberig door de modder, maar dat namen we er
graag bij.
Naar het einde toe passeerden we nog het
stijlvolle kasteel ‘Hemiksenhof’, dat jammer
genoeg niet toegankelijk is voor het publiek. Het
is afgesloten door een monumentale toegangspoort.
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Het park Callebeek-Terlocht met o.m zijn mooie visvijver was tevens een onderdeel van
onze wandeling. Dit park bereikten we via
een steile trap, maar éénmaal beneden konden we echt genieten van het waardevolle
natuurgebied.
Om de wandeling af te sluiten was onze blik
gericht op het grillige wolkendek langsheen
de boorden de Schelde.
Uiteraard kunnen we alleen maar ons eigen
gevoel meegeven, maar wij vonden het een
aanrader van een wandeling!
Yves Tuytschaever
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Waarom wandelen?
Het feit dat je dit artikel leest, bewijst dat je aangesloten bent bij een wandelclub. Nu
je bij een wandelclub aangesloten bent, is het de bedoeling dat je hobby wandelen
wordt. De laatste 2 jaren zijn we door de Coronapandemie overrompeld met de hype
“wandelen”. We hebben met zijn allen kilometers afgelegd: knooppunten, coronawandelingen, privé-wandelingen, etc. Nu starten de wandelclubs hun organisaties terug op.
Niet dat Corona voorbij is, maar nu kunnen we op een veilige manier terug deelnemen
aan een georganiseerde wandeling door gebruik van het mondmasker, de CST-scan bij
het binnen gaan in start- en rustposten, met max. 6 personen aan een tafel zitten en de
1,5 m afstandsregel te volgen.
Ik zou zeggen, trek je wandelschoenen aan en ga zeker eens op bezoek bij een wandelclub. De clubs hebben je deelname nodig, sommige hebben in 2 jaar geen inkomsten
gezien maar de vaste kosten blijven. Gewoon doen!
Wil je meer bewegen, maar weet je waarom? Dan hoef je helemaal geen moeilijke
en dure oplossingen te bedenken. Het enige dat je nodig hebt, zijn een paar goede
schoenen en een deur die naar buiten leidt. Want: wandelen is een ontzettend simpele
PDDUXLWHUVWHIIHFWLHYHPDQLHURPMHJH]RQGKHLGKXPHXUHQJHHVWHHQÁLQNHSRVLWLHYH
boost te geven!
Wandelen heeft alleen maar voordelen. Welke dat precies zijn? Dat lees je in dit artikel...
1 Wandelen is uiterst toegankelijk
Als je kan stappen, dan kan je wandelen. Wandelen is zeer toegankelijk. Je hebt er geen
dure sportuitrusting voor nodig. wandelen kan echt altijd en overal, alleen of samen. Je
zult dus onmogelijk nog een excuses kunnen zoeken om niet te gaan bewegen!
2 Een wandeling is telkens anders
,QWHJHQVWHOOLQJWRWHHQEH]RHNMHDDQGHVSRUWVFKRRO]DOMHMHWLMGHQVHHQÀNVHZDQGHOLQJ
niet blind staren op een betonnen muur of telkens dezelfde mensen. Nee, een wandeling is letterlijk iedere keer anders.
Je kunt naar rustige plekken gaan, zoals een mooi bos, een park, de hei, het strand, de
duinen, een meer of rivier… Zoek je liever de drukte op, dan kan je kiezen voor een stadswandeling. Kortom: wandelen is elke keer weer een nieuw avontuur.
3 Wandelen kan alleen, maar ook in groep
Het leuke aan wandelen is, dat je niet moet wachten tot je een partner vindt om met je
mee te sporten. Heb je nood aan een goede babbel? Nodig dan een vriend of vriendin
uit, en klets lekker bij tijdens het wandelen. Zo krijgt je lichaam beweging en je geest de
nodige hulp en bijstand. Wanneer je weer thuis bent, kan je er terug voor een tijdje tegenaan.
4 Wandelen kost bijna niets
Wandelen is in vergelijking met andere sporten, bijna gratis. Het enige dat wel een kleine
investering vraagt, is een paar goede wandelschoenen. Voor de rest maak je wandelen zo duur als je zelf wil. Wandelorganisaties kosten je € 1,50 en voor die prijs krijg je een
mooie wandeling en heb je een full-verzekering.
5 Hoe bouw je een goede conditie op met wandelen?
Wandelen is een fantastische manier om op een rustig tempo een solide conditie op te
bouwen. Heb je in het geheel geen fysieke conditie? Dan begin je gewoon erg rustig,
met een wandeling van 30 minuten over vlak parcours. Doe dit in het begin 2 à 3 dagen
per week en bouw langzaam zowel de duur als de frequentie van je wandelingen op.
Door telkens wat langer en vaker te wandelen, vergroot je het vermogen van je longen
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om zuurstof op te nemen. Je uithoudingsvermogen en conditie zal zelfs na de eerste
week al een boost krijgen!
6 Wandelen biedt vrijwel geen risico op blessures
Wanneer je een normaal tempo aanhoudt en in een paar kwalitatief goede wandelschoenen en wandelsokken investeert, dan is het risico op blessures zo goed als nihil.
Wandelen is nu eenmaal een compleet natuurlijke methode van bewegen die je toch al
dagelijks uitvoert, dus je hoeft geen enkele spier extreem te belasten.
Ook is er geen sprake van schokkerige bewegingen zoals bij lopen, waardoor je gewrichten het zwaar te verduren hebben. Ga je een erg lange wandeling maken, of één
met veel heuvels? Investeer dan wat tijd in rek- en stretchoefeningen en een opwarPLQJ=RJHHIMHMHVSLHUHQGHQRGLJHÁH[LELOLWHLW
7 Welke effecten heeft wandelen op je gezondheid?
Wandelen heeft vele positieve effecten op je algehele gezondheid. Wandelen helpt je
een solide weerstand op te bouwen.
8 Waarom is wandelen fantastisch voor je humeur?
Wandelen heeft een enorm positief effect op het humeur. Heb je wel eens last van onprettige gevoelens, of ben je depressief of angstig? Wandelen maakt serotonine aan.
Serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Het wordt aangemaakt wanneer je in beweging bent en/of mooie dingen aanschouwt. De combinatie natuur en
beweging zijn in deze gevallen dus ideaal.
9 Wandelen is goed voor je nachtrust
Wandelen stimuleert je dag- en nachtritme. Door veel tijd in de open lucht te spenderen,
zal je lichaam als vanzelf voelen wanneer het donker wordt en moe worden. Daarnaast
zorgt de beweging zelf al voor een voldaan en rustig gevoel,
Bovendien heeft wandelen nog een aantal andere voordelen:
Door te wandelen wordt het risico op diabetes verlaagd met circa 60%. Na een tijdje
neemt de insulinegevoeligheid stapsgewijs af.
Wandelen heeft een gunstige invloed op de conditie van je hart- en bloedvaten. Je verlaagt zowel je bloeddruk als slechte cholesterol, waardoor het risico op hartproblemen al
afneemt vanaf 1 stevige wandeling per week.
Wandelen is zeer goed voor je spieren en botten. Vaak wandelen is gunstig voor je
kraakbeen, weinig beweging leidt namelijk tot verdunning van het kraakbeen en dit kan
weer problemen met je gewrichten tot gevolg hebben. Vaak wandelen zorgt voor sterk
kraakbeen, sterke botten en sterke spieren.
Wandelen heeft ook nog eens een goed effect op je geheugen. Je hersens blijven actief en dit kan leiden tot een vermindering van de kans op Alzheimer. Studies hebben
aangetoond dat regelmatig bewegen het risico op Alzheimer met maar liefst 20% tot
50% kan verkleinen.
Wandelen kan ook de kans op kanker verminderen. Vooral mensen met darmkanker
NXQQHQEDDWKHEEHQELMHHQÀNVHZDQGHOLQJGHRYHUOHYLQJVNDQVZRUGWKLHUPHHYHUgroot. Idem geldt voor borst- en baarmoederkanker. Natuurlijk is wandelen geen remedie, maar een positieve bijdrage kan het zeker leveren.
Heb je last van huiselijke allergieën zoals huisstofmijtallergie of allergie tegen dierenharen? Dan helpt het ook om geregeld wat frisse buitenlucht op te snuiven
Bron: Reisinfo 29/06/2021
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Aangekondigde wijzigingen komende tochten
Startplaatswijzigingen

 Wandelclub WSV Wetteren meldt ons een startplaatswijziging van zijn 14e Sneeuwklokjestocht op 1 maart 2022. De nieuwe startplaats is Parochiale Werken St.-Martinus, Massemsesteenweg 242, 9230 Massemen (Wetteren) - ingang achteraan via
Dorpsplein 1A.
 Wandelclub Brugsche Globetrotters vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn
35e Globetrotterswandeltocht op 12 maart 2022. De nieuwe startplaats is Freinetschool Context, Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis (Brugge).
 Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn
5e Hovaardige Boer-wandeling op 24 maart 2022. De nieuwe startplaats is Ontmoetingscentrum, Essestraat 4, 9340 Impe (Lede).
 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn
Gouden Caroluswandeling - Tivolitocht op 27 maart 2022. De nieuwe startplaats is
PTS Campus Mechelen, Antwerpsesteenweg 145, 2800 Mechelen.
 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. meldt ons een startplaatswijziging van zijn Jachthaventocht op 7 april 2022. De nieuwe startplaats is De Zeekameel, Lombardsijdelaan
235, 8434 Lombardsijde (Middelkerke).
 Wandelclub De 12 uren van Lauwe meldt ons een startplaatswijziging van zijn Leietocht op 8 april 2022. De nieuwe startplaats is Hoeve Delaere, Lendakkerlaan 3,
8930 Lauwe .
 Wandelclub De Trekvogels Boekhoute vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn
Meetjesland… maak het mee - 15e Bloesemtocht op16 april 2022. De nieuwe startplaats is Parochiezaal, Koning Albertstraat 7, 9968 Oosteeklo (Assenede).

Bijkomende tochten

 Bijkomende tocht op vrijdag 11 maart 2022 van Wandelclub Rustige Bosstappers Jabbeke vzw. Hun 32e Bibbertocht start vanuit Sarkoheem, Sarkoheemstraat,
8490 Zerkegem (Jabbeke). Meer info: Marie-Paule De Visch - +32(0)50 81 51 46 +32(0)498 22 03 39 - devisch-mp@belgacom.net - https://rbs-178.jimdofree.com
 Bijkomende tocht op zaterdag 23 april 2022 van Wandelclub WSV De Molenstappers
Ruiselede vzw. Hun tocht Rondom Ruiselede start vanuit Polyvalente Zaal Polenplein,
Tramweg 1, 8755 Ruiselede. Meer info: Jean-Pierre Borremans +32(0)495 23 18 00 jpborremans60@gmail.com
 Bijkomende tocht op zaterdag 23 april 2022 van Wandelclub Rustige Bosstappers
Jabbeke vzw. Hun 32e Parel van Groot-Jabbeke start vanuit De Schelpe, Eernegemweg 34, 8490 Snellegem (Jabbeke). Meer info: Marie-Paule De Visch +32(0)50 81 51 46 - +32(0)498 22 03 39 - devisch-mp@belgacom.net - https://rbs-178.
jimdofree.com/
 Bijkomende tocht op zondag 24 april 2022 van Wandelclub Reynaertstappers vzw.
Vlaanderen Wandelt lokaal in Belsele start vanuit Sporthal De Klavers, Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele (Sint-Niklaas). Meer info: Marc Bellens +32(0) 486 79 52 48 marc_bellens@hotmail.com.
 Bijkomende tocht op donderdag 5 mei 2022 van Wandelclub Paul Gerard Beringen.
Hun Lentetocht start vanuit Sint-Sebastiaansgilde, Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Beringen. Meer info: Marc Molenberghs - +32(0)477 49 39 09 - molenberghsmarc@hotmail.com - http://www.wpgberingen.be. Bekijk regelmatig de website, de afstanden
]LMQSDVppQPDDQGYRRUGHZDQGHOWRFKWGHÀQLWLHIJHNHQG

Datumwijziging

 Stichting Delacroixtochten, een organisatie van Trip-Trap Kumtich vzw, vindt niet
plaats op woensdag 20 april 2022, maar wel op woensdag 13 april 2022.
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Spaarkaart 2022
Na 2 jaar non-actief, wat de spaarkaart betreft, starten we dit jaar terug met een
spaarkaart. Voor de vele nieuwe leden, geef ik hierbij wat uitleg over de spaarkaart.
Wat is een spaarkaart?
Een spaarkaart is een persoonlijk document, eigen aan de club waarop 14 voorkeurtochten staan. Dit zijn voorkeurtochten, die we niet kunnen bezoeken met een bus
omwille van de beperkte afstand maar het zijn clubs die dit jaar een extra bezoek van
onze Florastappers verdienen. Op de plaats waar de tocht staat, laat je in de startzaal
van die club op die voorgedrukte datum een stempel plaatsen. Het is wel zo, dat je zelf
je kaart aanbiedt, wij krijgen achteraf een lijst van de aanwezige Florastappers op die
tocht, dus we zien echt of jij er was aan de hand van scanning van je lidkaart. Foefelen
is uitgesloten.
Waartoe dient de spaarkaart?
Wie 12 of meer stempels heeft op zijn persoonlijke spaarkaart, neemt gratis deel aan
het ledenfeest in februari 2023, in Salons Caipirinha te Merelbeke.
Wie 11 stempels heeft, ontvangt een korting van 75 % op het totale bedrag,
Wie 10 stempels heeft, ontvangt een korting van 50 % op het totale bedrag
Wie 9 stempels heeft, ontvangt een korting van 25 % op het totale bedrag.
Wie minder dan 9 stempels heeft, zal in 2023 een tandje moeten bijsteken.
Hoe bekom je een spaarkaart?
De spaarkaarten kan je bekomen bij de secretaresse, tijdens onze Floratochten van
zondag 20 maart a.s. op vertoon van het betaalbewijs van die tocht want de eerste
stempel is die van onze Floratochten. Uiteraard krijgen de medewerkers een eerste
stempel als tegenprestatie voor hun werk die dag. Kan je die dag niet aanwezig zijn,
spijtig want dan heb je de eerste van de 14 stempels al niet. Bovendien zal je moeten
afspreken met de secretaresse hoe je je spaarkaart zal bekomen. In ieder geval wordt
deze niet per post opgestuurd.
Wanneer wordt de volle spaarkaart ingediend?
De volle spaarkaart wordt ingediend bij de secretaresse na de laatste tocht en vóór 31
december 2022. Vergeet niet je naam in te vullen.
Hoe wordt het resultaat van de spaarkaart verwerkt?
Bij inschrijving van het ledenfeest 2023 betaal je je waarborg (deze zal verschijnen in
clubblad 1, jaargang 2023), en dan wordt je resultaat van de spaarkaart verwerkt ten
opzichte van de menuprijs.
1RJYUDJHQppQDGUHVVWXXUHHQPDLOWMHQDDUÁRUDVWDSSHUVJHQW#SUR[LPXVEH
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Voorkeurtochten kalender
Zo 6 ma
4 ptn Wandelclub De Smokkelaars Stekene (3149) 6-12-17-23-30 km
07.00 – 15.00 34e Baudelotochten
OC Baudelocentrum
Kasteelstraat 23, Stekene
Za 12 ma 4 ptn Wandelclub Al Kontent Groot-Evergem vzw (3304)
7.30 – 15.00
MPI-tocht
6-9-14-17-22 km
MPI Het Vindingrijk
Vurstjen 25, Evergem
Zo 13 ma 4 ptn WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw (3003)
07.00 – 15.00 41e Marsen van Aalter
5-8-12-15-20 km
Sportpark
Lindestraat 17, Aalter
Za 19 ma
15.00

3 ptn Florastappers Gent vzw (3103)
Klaarzetten startzaal en rustposten Floratochten
(maximum 4 punten te verdienen die dag)

Zo 20 ma 5 ptn Florastappers Gent vzw (3103)
6-9-13-20-24-30 km
07.00 – 15.00 Floratochten
SPAARKAART
DeVierdeZaal
Driebeekstraat 2, Gentbrugge
(alle Florastappers op post a.u.b. – Maximum 10 punten te
verdienen die dag)
10 ptn Medewerkers aan de organisatie (een ganse dag)
Za 26 ma 4 ptn WSV Land van Rhode vzw (3196)
07.00 – 15.00 20e Bursitiatocht
Parochiaal Centrum Sint-Martinus
Kerkstraat 2, Burst

6-10-14-18-21 km

Zo 27 ma 4 ptn Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw (3084)
07.00 – 15.00 43e Reigertocht
6-10-12-16-18-23-30 km
Parochiaal Centrum
Kasteeldreef 75, Lovendegem
Za 02 april 4 ptn Durmestappers (3313)
08.00 – 15.00 Durmetocht
POC
Rivierstraat 4, Waasmunster
Za 09 april 4 ptn WJC Denderklokjes Lebbeke (3226)
07.00 – 15.00 28e Tongenslijperstocht
Kantine Speelplein
Dorp, Denderbelle

7-12-24 km

6-12-18-24 km
SPAARKAART

Zo 10 april 4 ptn vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze (3140)
07.00 – 15.00 18e Kunsttocht
6-10-15-20-25 km
Emmaüs-Campus Machelen
Leihoekstraat 7, Machelen
36 Maart - April
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Voorkeurtochten kalender
Za 16 april 4 ptn Hanske de Krijger Oudenaarde vzw (3233)
07.00 – 15.00 Koppenbergtocht
5-10-15-18-24-30 km
Dorpshuis De Linde
Berchemweg 250, Melden
Zo 17 april 4 ptn Padstappers Geraardsbergen vzw (3135)
07.00 – 15.00 Mattentaarttochten – Priortrofee
Koninklijk Atheneum
6-8-10-12-14-16-18-22-26-32-42 km
Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
Ma 18 april 4 ptn Godelievestappers Ruddervoorde vzw (5059) SPAARKAART
07.30 – 15.00 Houtlandtocht
5-7-10-13-18-22 km
Oostcampus
Siemenslaan 1, Oostkamp
Zo 24 april 10 ptn WSV Wandelend Paal vzw (2023)
4-6-10-20-30 km
06.30 – 15.00 Vlaanderen Wandelt Lokaal in Heusden-Zolder
BUSREIS
Zaal Sint-Baaf
Padbroekweg 1, Heusden-Zolder
(uitzonderlijk voor die busreis 10 punten te verdienen –
Vlaanderen Wandelt, met eigen vervoer 4 ptn)
(maximum 10 punten te verdienen die dag)
1 pt

Suggestie voor de thuisblijvers:
Reynaertstappers vzw
Vlaanderen Wandelt Lokaal in Belsele
Sporthal De Klavers
Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele

4-6-8-12-14-16 km

Za 30 april 4 ptn Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw (3091)
07.00 – 15.00 Husdinetocht
6-9-12-15-18-24-30 km
Gemeenschapscentrum Berghine
Dendermondesteenweg 437, Destelbergen
Zo 01 mei 4 ptn Burchtstappers Herzele vzw (3002)
07.00 – 15.00 Lentewandeling
Sportpark De Tramzate
Sint-Rochusstraat 32, Herzele
Za 07 mei
15.00

5-7-10-12-14-18-24-34 km

3 ptn Florastappers Gent vzw (3103)
Klaarzetten startzaal en rustpost Vrijbuiterstocht
(maximum 4 punten te verdienen die dag)

Zo 8 mei
5 ptn Florastappers Gent vzw (3103)
6-9-12-16-21 km
07.30 – 15.00 Vrijbuiterstocht
Vrije Basisschool Dikkelvenne
Nijverheidsstraat 29A, Dikkelvenne
(alle Florastappers op post a.u.b.- Maximum 10 punten te
verdienen die dag)
10 ptn Medewerkers aan de organisatie (een ganse dag)
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MAART
1
2
2
3
3
4
4
4
6
6
6
7
7
7
7
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
19
20
21
21
22
23
23
23
23
23
24
25
26
26
27
28
28
28
29
31
31

Celien GABRIEL
Paul DE CONINCK
Rita VANRENTERGHEM
Anne-Marie DE COEN
Helmut VERBERCKMOES
Herman DE SCHAMPHELAERE
Kris DESMADRYL
Marlien DE COEN
Filip GYSELINCK
Joseph DE BACKER
Yves GOEMINNE
Herman WAUMAN
Lieven MOORTGAT
Monique DE LOORE
Piet VANFLETEREN
Bart RIJPKEMA
Eddy VAN DEN BOSSCHE
Lydie BEELAERT
Nancy TERMONT
Jean-Pierre VERFAILLIE
Marc VANDENBERGE
Paul VAN HERCK
Danny HUYBRECHTS
Marjan WILLAERT
Marlien SOUTAER
Martine DE VUYST
Cindy VAN DEN BROECKE
Gino MEAU
Nico DE MEYER
Steven VAN DEN BROECKE
Anja VAN DE WALLE
Linda DESMET
Ulysse SLEEUWAERT
Els SCHOONBAERT
Daniël MARTENS
Dirk MASSON
Magda LOOTENS
Willy MATHYS
Jarne DRIEGE
Rolf DOKTER
Euphemia VAN MAERHEM
Raïsa DEVOS
Yves DEVILDER
Bram VAN DOOREN
Denise VAN DEN BERG
Caroline WILLEM
Brigitte DE WILDE
Christel VERHAMME
Hubert PATTIJN
John POLLET
Manu BEKAERT
Brigitte HINNEKENS
Ben VINTIOEN
Laurent VAN AERDE
Mieke VANTIEGHEM
Andrea HOFMAN
Alain VAN CAUWENBERGHE
Sabine VANNEUVILLE
Viviane RYCKBOSCH
Luc DE SMET
Brigitta DE BRUYCKER
Roger DE WILDE
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APRIL
2
3
3
3
4
5
5
5
7
7
8
8
9
9
9
10
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
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16
17
17
17
18
20
20
20
22
22
23
23
24
24
25
25
27
28
28
28
28
28
30
30
30
30

Roland DEVROE
Geert DEPESTEL
Jan VAN GAEVER
Lucien VAN DER HOLT
Tania DE GREVE
Christelle DURIEUX
Marc DEKONINCK
Sophie BAUTE
Brenda SNOECK
Nic FRURU
Hilde SMEULDERS
Kathleen DEQUINNEMAERE
Guido ARDEEL
Hubert VAN DE PUTTE
Jenny BASSIER
Rita WILLEMS
Ferry LEYMAN
Jo JACOBS
Julien DERIDDER
Marcel HEIREMANS
Sandra BAERT
Ann VERSTRAETEN
Christiane MEERSCHAUT
Johan VANHAVERBEKE
Lynn VAN DEN BROECKE
Marie-Paule RYCKAERT
Ann DE FEYTER
Claudine DENYS
Francine REYBROECK
Veerle SCHOONBAERT
Christelle DE WILDE
Christian VIDTS
Patrick DEREY
Peter COUSAERT
Remy TEMMERMAN
Frank VAN DEN MEERSCHAUT
Fabienne D’HAESE
Ivan VAN BALBERGHE
Mia LOOTENS
Anita DE VUYST
Monique COENE
Leendert MOL
Marleen VAN DOORSSELAERE
Eddy LABEAU
Linda VANDERSCHUEREN
Gerda DE CLERCQ
Gladys SLEEUWAERT
Fabienne DE VOGELAERE
Berlinda DE CUYPER
Gabriël FOCKEDEY
Geert VERDURMEN
Lieven VERHOEVEN
Luc VAN STEENDAM
Bart MUYLAERT
Edith RANSCHAERT
Ingrid COPPENS
Leopold RYSENAER
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