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Beste Florastappers,

Bij het ontvangen van dit Floramagazine is het jaar weer over de helft. De zomer staat voor de 
deur en hopelijk wordt die best aangenaam, niet te warm of te koud, niet te nat maar ook niet 
te droog. Gelukkig kunnen we daar zelf niet veel aan doen, want iedereen zou het laken naar 
zich toetrekken. We zien wel wat op ons afkomt. Velen onder ons kijken verlangend uit naar 
een deugddoende vakantie in binnen- en/of buitenland, anderen blijven liever gezellig thuis. In 
elk geval kunnen nog steeds de wandelschoenen aangetrokken worden om er op uit te trek-
ken voor een ontspannende en deugddoende wandeling. Zeker doen!

De komende maanden staan 2 eigen organisaties op het programma. Als eerste op donder-
dag 21 juli hebben we onze Zomertocht met start te Bottelare. Naast de klassieke afstanden 
bieden we ook een 50 km aan. De ideale voorbereiding voor de Dodentocht die enkele we-
ken later plaatsvindt. Alle afstanden krijgen mooie stukjes natuur onder de voeten geschoven. 
Het wordt voor iedereen genieten en hopelijk is de zon van de partij om de natuur in volle glo-
rie te laten uitkomen. De omloopverantwoordelijke van dienst, Kris De Loor, heeft opnieuw de 
diverse afstanden uitgetekend en zoals vorige jaren wordt het zeker de moeite waard om gelijk 
welke afstand te bewandelen. Van harte welkom!

De maand erna op donderdag 18 augustus vertrekken we dan vanuit Sint-Denijs-Westrem voor 
onze Stropkestocht. Ook daar staat de natuur centraal en zal je versteld staan welke mooie 
stukjes natuur aan de rand van Gent te bewandelen zijn. In tegenstelling tot sommige andere 
locaties, is de startplaats vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. In een tijd waarin de 
brandstofprijzen een grote brok uit het verplaatsingsbudget happen is dit zeker een meerwaar-
de. Verder in dit blad vind je meer uitgebreid informatie erover.

Naast beide eigen organisaties staan ook nog 2 bus uitstappen op het programma. De eerste 
op 17 juli naar Eksel, de tweede op 14 augustus naar Wechelderzande. Voor beide uitstappen 
is er nog plaats op de bus. De instapprijs, inclusief inschrijving voor de wandeling, is zeker geen 
drempel om niet mee te gaan. Voor die prijs kan je niet met de eigen wagen de verplaatsing 
maken en bovendien moet je ook geen plaatsje zoeken om de wagen te parkeren. Het is ook 
de ideale gelegenheid om nieuwe leden te leren kennen. Aarzel dus niet om je in te schrijven 
voor één of beide van deze uitstappen. Het zou spijtig zijn om deze uitstappen te moeten annu-
leren bij gebrek aan deelnemers. Praktische informatie hierover verder in dit magazine. 

Nu het wandelgebeuren weer stilletjes aan op kruissnelheid is gekomen zullen sommigen onder 
jullie wel 1of meerdere volle tochtenlijsten hebben. Zoals je in vorige edities van ons Floramaga-
zine kon lezen zijn Etienne en Miriam nu de verantwoordelijken voor het nazien van deze lijsten. 
Ze hebben 2 jaar op hun honger moeten blijven zitten en willen nu graag aan de slag. Voor 
hen is dit een nieuwe materie en ze moeten dus nog routine krijgen. Stuur daarom jullie reeds 
volle tochtenlijsten naar hen door, zodat ze zich al wat kunnen inwerken en op die manier het 
werk wat kunnen spreiden. Mocht alles in één keer, begin volgend jaar, bij hen toekomen dan 
wordt het onbegonnen werk om alles klaar te krijgen tegen het ledenfeest begin februari. Eti-
enne en Miriam bedankt voor jullie engagement en beste leden bedankt voor jullie spontane 
medewerking. Hebben jullie nog vragen betreffende de tochtenlijsten dan kan je die gerust 
mailen naar de verantwoordelijken of het secretariaat (contactgegevens vinden jullie terug op 
blz. 3).

Tot slot wens ik iedereen een leuke en veilige vakantieperiode toe. Trek er zeker op uit en ver-
tegenwoordig je club op de wandelorganisaties van diverse wandelclubs, maar zeker van je 
eigen club, Florastappers Gent. Jullie komst zien we als appreciatie voor het vele werk dat we, 
bestuurders en medewerkers,  in onze 6 organisaties en 3 busreizen steken. Alvast bedankt.

Nog een fijne zomer en tot ergens…
Jullie voorzitter, 
Gerard

Brief van de voorzitter
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Zomertocht 2022 - met de 50 km van Bottelare
En het wordt zomer, de zomer-
tocht komt eraan. Enkele jaren 
terug was dit het begin van 
mijn artikel. De voorbije twee 
jaar kwam en ging de zomer 
ook, maar zonder de zomer-
tocht. 

Ik ben dan ook blij dat we nu 
terug de zomertocht kunnen la-
ten doorgaan. Ik hoop jullie ook 
en dat we elkaar terug mogen 
ontmoeten op 21 juli. Trek die 
dag je wandelschoenen aan, 
smeer je kuiten in en rep je sa-
men met ons naar Bottelare. De 
startzaal is ondertussen reeds 
voldoende bekend, de Patro-
kring net buiten het dorpsplein. 
In een ver verleden was dit een 
dorpscafé, nu sinds lang een mooie parochiezaal. Van hieruit trekken we nog eens de wijde 
wereld in. Met een resem afstanden variërend tussen 7 en 50 km zal iedereen terug zijn gading 
kunnen vinden. De keuze zal meteen na de start moeten gemaakt worden want al kort na de 

start zullen de wegen van de 
verschillende afstanden split-
sen. Volgen we het parcours 
van de wandelaars op de wat 
langere afstanden dan leidt dit 
ons naar het Gentbos, wie kiest 
voor een kortere route gaat 
richting Munte. 

Het Gentbos maakte ooit deel 
uit van een vijvercomplex tus-
sen Bottelare en de Schelde. Al 
op het eind van de 18e eeuw 
was het gebied grotendeels 
bebost, hoewel er ook ver-
schillende vijvers en een deel 
braakliggend terrein aanwezig 
waren. Keizerin Maria There-
sia liet dit laatste met beuken 
beplanten. 

Rond 1850 kwam het Gentbos in bezit van de adellijke familie Stas de Richelle uit Luik. Het 
jachtwachtershuis aan de Poel-
straat dateert trouwens uit die 
periode. De Hollebeek verbond 
oorspronkelijk het Gentbos met 
de moerassige Scheldevallei. De 
oprukkende bebouwing heeft in 
de loop der jaren deze verbin-
ding verbroken. 

Deze verbinding probeert men 
nu te herstellen door het aan-
planten van nieuwe stukken 
bos. Na het Gentbos gaan we 
langs de Hollebeekvijver waar 
we enkele sportvissers kun-
nen ontmoeten, om dan langs 
het vrij jonge bos genaamd 
“Kwenenbroek” onze weg ver-
der te zetten.
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We passeren even terug één van de meer bewoonde 
delen van Merelbeke, maar zullen algauw opnieuw 
de velden intrekken. In de verte zien we opnieuw het 
Gentbos verschijnen en na en paar omzwervingen ko-
men we uiteindelijk in de eerste rustpost van de dag, 
gelegen in Lemberge.

We kunnen nog wat rondzwerven tussen de velden, 
eventueel een stukje van het Aalmoezeneiebos in 
Gontrode doorkruisen en een tweede rustpauze ne-
men in de rustpost waarna we onze tocht verder zet-
ten richting Moortsele.

We passeren daar de voormalige Watermolen op 
de Molenbeek en als we lang de Molenbeek verder 
gaan komen we bij het overstromingsgebied van 
Moortsele. Maar wees gerust, dit natuurgebied ligt in 
de zomer droog, zeker de laatste jaren.

Na het verlaten van dit gebied naderen we het 
grondgebied van Munte waar in het centrum onder 

de toren van de Sint-Bonifatiuskerk 
een volgende rustplaats is. Hier komen 
we ook terug de wandelaars tegen 
die kozen voor een kortere afstand.

Maar de tocht gaat uiteraard verder. 
Na een hapje en een drankje te nut-
tigen gaan we verder richting het nog 
landelijker gelegen Baaigem. 

Zien jullie het nog zitten om nog een 
stapje verder de wereld in te zetten? 
Via het Heilig Geestgoed, het Bruinbos 
en het Nerenbos, vaak samen met 

nog een paar andere stukken groen genoemd als de Makegemse bossen, kunnen we richting 
Schelderode. We gaan richting de Merelbeekse Scheldemeersen. Deze zijn gelegen tussen de 
rechteroever van de Schelde en de Gaverse Steenweg. In dit gebied maken enkel wandelaars 
en fietsers de menselijke aanwezigheid uit, hier overheerst nog echt rust en stilte.

Via een andere route dan we gekomen zijn, keren we terug richting Munte en via landelijke 
wegen tussen de velden krijgen we uiteindelijk opnieuw de Bonifatiuskerk in Munte in zicht. 
Nu kunnen we met volle moed de laatste etappe aanvangen. 

Langzaam maar zeker naderen we nu terug Bottelare, onze startplaats en tevens eindbestem-
ming.

Ik hoop dat mijn beschrijving van wat jullie mogen verwachten jullie belangstelling heeft ge-
wekt maar: een “beeld zegt meer dan duizend woorden” is mij altijd verteld, dus stel ik voor dat 
jullie gewoon allemaal eens komen kijken op 21 juli en dan zelf beslissen wat we voor jullie in 
petto hebben de moeite loont.

Ik zal er zijn. Jullie ook?

Parcoursverantwoordelijke van de Zomertocht
Kris
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Dit jaar gaat onze Stropkestocht door op donderdag 18 augustus. Zoals de laatste editie in 2019 
vertrekken we vanuit Zaal Gildenhuis, Loofblommestraat 10, 
te Sint-Denijs-Westrem. Er is keuze uit 5 -7 -13 en 21 km. Starten 
kan tussen 7.30 uur en 15 uur, aankomen vóór 18.00 uur. Het is 
reeds de 13de editie van deze organisatie en ik verheug me 
opnieuw om jullie de prachtige natuur aan de rand van Gent 
in de verschillende omlopen te kunnen aanbieden.

Reeds van bij de start is er een eerste splitsing. De 13 en 21 km 
gaan richting Gemeenteplein voor een lus van 6 km. Voor de 
5 km die eveneens richting gemeenteplein gaan is er geen 
rustpost voorzien. De 7 km mét rustpost komt verder aan bod.

Het vierkante plein werd tussen 1895 en 1899 in het centrum 
van Sint-Denijs-Westrem aangelegd. We verlaten het plein langs de Adelaarsstraat, richting 
Kortrijkse Steenweg. Vermits we deze drukke steenweg zo veel mogelijk willen vermijden, gaan 
we door de rustige, groene en autoluwe Wallekensstraat en 
komen zo een eind verder aan de Kortrijkse Steenweg aan. 
Deze dwarsen we op een veilige oversteekplaats en komen 
meteen in “het portaal Grand Noble”. Van daaruit zullen we 
het gebied gedurende een 2,5 km verkennen. 

De boskern “Grand Noble” is één van de vijf elementen die 
het Parkbosproject omvat. Het is genoemd naar het gelijkna-
mig kasteel “Grand Noble”, dat midden in het gebied ligt. In 
november 2011 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten 
voor de gronden rond het privédomein Grand Noble. De 

eigenaars van 
het private 
kasteel Grand 
Noble en het bijhorende private kasteelpark stel-
len 58 hectare landbouwgrond rond hun domein 
voor 99 jaar ter beschikking aan de Vlaamse 
overheid via een erfpacht.

In 2012 kon ik dit prachtig stukje natuur voor het 
eerst in de omloop verwerken. Toen lagen de 
stukken landbouwgrond er nog vrij kaal bij en 
waren de paden rudimentair. Ondertussen wer-
den nieuwe paden en aangepaste infrastructuur 
aangelegd en krijgt de nieuwe bebossing het 
verwachte uitzicht; afwisselend met de reeds 
oudere bossen is het een uniek wandelparadijs 
geworden.

Na het dwarsen van de Rosdamstraat, bewandelen we een 800 m lang knuppelpad. Na ge-
noten te hebben van deze groenpool, steken we opnieuw de steenweg over om langs rustige 
straten en paadjes via het gemeenteplein 
terug in de startzaal aan te komen, die voor 
de 13 en 20 km stappers tevens de eerste 
rustpost is. Voor diegenen die de 5 km zon-
der tussenstop kozen is dit het eindpunt. 

Zoals ik reeds zei is er vanaf de start een 
splitsing, de 13 en 20 km stappers volgen nu 
samen met de 7 km wandelaars gezamen-
lijk het traject richting Afsnee, de volgende 
rustpost. We gaan door de mooie Pasto-
rijdreef en zien voor ons de Sint-Denijskerk 
en het kerkhof met de omringende muur. 
De Sint-Denijskerk werd uitgebreid in de 
17de eeuw en weer afgebroken in 1845. 
Toen werd ze vervangen door de huidige 
kerk in neogotische stijl. Rechtover de kerk 
bevindt zich het statige Pastorijgebouw. 
Door rustige woonwijken met veel groen en 

Stropkestocht te Sint-Denijs-Westrem - Donderdag 18 augustus 2022
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een eerste bosje zetten we onze tocht verder. We volgen de 
weg evenwijdig met de spoorweg en slaan dan links af en 
betreden het parkbos van het Sint-Camillusinstituut. Reeds 
enkele jaren bekwam ik toestemming om dit mooi stukje 
verscholen bos in de omlopen op te nemen en ook dit jaar 
wil ik jullie dit mooie en rustige stukje natuur met gigantische 
bomen en een prachtig kasteel niet onthouden. Dit is het 
voormalig kasteel “Hamelinck”, ook bekend onder de naam 
“Kasteel Delbecque” en later eigendom van de familie de 
Ghellinck. Sinds 1936 is het Sint-Camillusinstituut er opgericht.

We verlaten dit parkbos en begaan een klein stukje van de 
hoofdweg. We slaan dan een verharde weg richting Leie 
in, die we voor een stukje volgen. Kort daarop bereiken we de rustpost te Afsnee. Deze is ge-
vestigd in het vroegere schooltje dat nu dienst doet als cultureel centrum. Recht tegenover 
deze rustpost bevindt zich de romaanse Sint-Jan-Baptistkerk uit de 12de eeuw. Een monument 

op het kleine kerkhof voor de kerk herinnert 
ons aan de oorlogsslachtoffers van de eerste 
Wereldoorlog (1914-1918). Tussenin is er het 
veerpont dat wandelaars en fietsers tijdens 
de zomermaanden naar de overzijde van de 
Leie brengt. Na al dan niet gerust, gegeten 
of gedronken te hebben scheiden de wegen 
van 21 km stappers en de 13 en 7 km stappers 
zich opnieuw. 

De eersten (21 km) maken een extra lus en 
gaan door de velden richting Leie, steken die 
over via een voetgangersbrug onder de E40 
en komen dan een tweede natuurgebied bin-
nen. De wandelaars volgen er een smalle weg 
langs de zeer kronkelige Leie die zich door het 
groene landschap slingert en het natuurge-
bied Keuzemeersen omsluit, met aan weerzij-
den mooie vergezichten, enkel verstoord door 

het ritselen van de bladeren en het kabbelende water. De Keuzemeersen is een prachtig na-
tuurgebied op grondgebied Baarle-Drongen. Het omvat ’s winters natte graslanden die nu nog 
maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de meersen rond Gent is de aanwezig-
heid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal 
in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. 
Na dit prachtig en rustige stukje natuurgebied bereiken we opnieuw de Leie. Deze steken we 
dan terug over aan de brug onder de E40. 
Vandaar gaat het langs veldwegels en 
straatjes, deels onverhard en deels verhard, 
amper de naam straat waardig, tot de rust-
post te Afsnee. 

Vanuit de rustpost zetten alle afstanden de 
tocht verder naar het einde toe. We gaan 
over de brug van de E40 en bewandelen 
de meer landelijke regionen van Sint-Denijs-
Westrem.. Langs de Kleine Duddemgem-
straat, waarin we nog een ommetje maken 
in een nieuw opengesteld natuurgebiedje 
en de Borluutstraat, bereiken we dan weer 
de startzaal, nu eindpunt van deze wande-
ling.

Ik hoop dat ik jullie via dit artikel warm heb 
gemaakt om de stapschoenen aan te trek-
ken en zeker bij ons langs te komen op 18 
augustus. Je zal versteld staan van de vele groenpartijen aan de rand van Gent. 

Tot dan?

Gerard DV,
Omloopverantwoordelijke
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Onze tweede busreis voor dit jaar brengt ons naar Eksel, een organisatie van WSV De Bosdra-
vers Eksel. Zij organiseren er hun Vakantietocht over 4, 6, 12, 20 en 30 km. 

De startplaats van de wandeling ligt midden in het dorp van Eksel.  Eksel is een dorpje in de Bel-
gische provincie Limburg en een deelgemeente van Hechtel-Eksel in de Kempen. Het ligt aan 
de noordrand van het Kempens Plateau, op een hoogte van 
41 tot 64 meter en op de waterscheiding tussen het stroom-
gebied van de Schelde en van de Maas. De Bolissenbeek, 
zijrivier van de Dommel, vormt de oostgrens van Eksel. 

Ten westen van Eksel liggen grote naaldboscomplexen op 
zandige bodem, terwijl ten zuiden en ten oosten van Eksel 
een gebied met kleinschalige percelen is te vinden, waar 
landbouwgrond afgewisseld wordt met stukjes bos. Meer 
naar het oosten vindt men het beekdallandschap van de 
Bolissenbeek. 

Het is vooral bekend voor zijn teuten en teutenhuizen. Een 
teut was een rondreizende handelaar of ambachtsman die 
vanuit zijn thuisbasis in Westfalen of de Kempen met zijn koop-
waar op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxem-
burg of zelfs Denemarken trok. De teuten vertrokken in de 
lente naar andere streken om daar rond te venten of er een 
winkel open te houden. In de winter keerden ze terug om hun 

tijd thuis door te brengen. 
In Eksel vinden we enkele 
mooie teutenhuizen. In 1845 
telde Eksel 35 en Hechtel 
7 teuten. Zij woonden in langgevelhoeven, en later in huizen 
die invloeden van stedelijke architectuur hadden. Deze bur-
gerlijke bouwstijl uit de 19de eeuw viel op tussen de typisch 
Kempense hoeven die je in die tijd overal in deze streken 
vond. Kenmerkend voor de teutenhuizen in Eksel is de kope-
ren ring aan de deur. 

Maar onze grote troef voor de wandelaars zijn natuurlijk onze 
bossen. Alle afstanden krijgen daar een hele portie van voor-
geschoteld. Onze bossen en natuurgebieden behoren tot het 
bosgebied ‘Bosland’, een wandelgebied dat zich uitstrekt 
over heel Noord-Limburg.

Volgens een eerdere organisatie wordt het een topwande-
ling langs het Provinciaal Natuurcentrum Pijnven. Dit domein 
strekt zich uit op het grondgebied van Hechtel-Eksel, Lommel 
en Overpelt en behoort tot het Bosland, het grootste bos van 
Vlaanderen. Het is 1012 ha 
groot en was eertijds een 

winningsgebied voor hout voor de Limburgse steenkoolmij-
nen. In de Kiefhoeksstraat in Eksel ligt het Bosmuseum Pijnven, 
van waaruit diverse wandelingen en fietstochten vertrekken. 

De wandeling zou ook een doortocht maken in de grootste 
zandbak van Vlaanderen. Het duinengebied “In den Brand” 
dankt zijn naam aan het feit dat mensen hier vroeger hun 
brandhout kwamen halen. De duinen verderop zijn unieke 
“landduinen”, die soms wel 40 m hoog kunnen worden. We 
wandelen door een stukje landschappelijk erfgoed. De kron-
kelige bomen werden aangeplant om huizen te beschermen 
tegen opstuivend zand. Jaren geleden werden er vele ge-
kapt om de duinen in ere te herstellen. Inwoners mochten her 
en der bomen kiezen die mochten blijven staan. 

De voornaamste bezienswaardigheden zijn: De laat-go-
tische Sint-Trudokerk is opgetrokken in Maaslandse stijl. Ze 
wordt voor het eerst vermeld in 1178. De middenbeuk, met 
afwisselende lagen baksteen en mergelsteen, dateert van 
het einde van de 15de eeuw. De kruisbeuk en de zijbeuken 

Zondag 17 juli - Busreis naar Eksel
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dateren van circa 1517. De oude kerkingang bevindt zich aan de zuidzijde. In 1905 werd de 
kerk vergroot met drie westelijke traveeën door architect H. Martens uit Stevoort. Een travee (af-
geleid van het Franse woord travée, en oorspronkelijk van het Latijnse trabis, balk) of gewelfjuk 
is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steun-
punten in de lengterichting van het gebouw. De nieuwe toren werd naast de kerk geplaatst. 
Sinds 1936 is de kerk een beschermd monument. 

De Stermolen in de Windmolenstraat is een staakmolen die in 1901 werd opgericht door mole-
naar Eugène Bleukx-Driesen (tevens molenaar te Wijchmaal, vandaag een deelgemeente van 
het nabijgelegen Peer). De molen werd aangekocht in Henegouwen. Over de plaats waar de 
molen voorheen stond heeft men geen enkele zekerheid. 
Sinds 1973 is de molen een beschermd monument.  In 1977 
werd de gemeente er eigenaar van. Op afspraak is de mo-
len in werking te bezichtigen. 

Zo beste Florastappers, wil je meereizen naar deze topwan-
deling, aarzel dan niet om contact op te nemen met mij, er 
zijn nog plaatsen vrij. Het is het ideale moment om een wan-
deling te maken op een andere locatie en voor de prijs van 
€ 12,00 (vervoer en inschrijving inclusief) moet je het zeker 
niet laten.

Tot binnenkort,

Claudine, 
jullie busverantwoordelijke

Voor de THUISBLIJVERS: SUGGESTIEWANDELING: 
22ste Twee Landentocht van De Trekvogels Boekhoute vzw te Assenede  – 1 punt

Vertrek: 7u30 uur aan Park & Ride Arsenaal        Aankomst te Eksel rond 8u45
   Brusselsesteenweg te Gentbruge
 
Vertrek: uit Eksel om 16 u           Aankomst te Gentbrugge rond 17u15
 
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 mailadres
info@florastappersgent.be om vrije plaatsen te reserveren. Betalingen contant of via 
rekeningnummer van de club BE 50 8906 1413 4818 met vermelding van bestemming 
en aantal personen. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling, ten laatste 
14 dagen vóór de afreisdatum. Wie dan niet betaald heeft, wordt onmiddellijk ge-
schrapt van de lijst en vervangen door leden van de reservelijst.

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. 
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Voor onze laatste busreis van dit jaar trekken we naar Wandelclub Zandstappers vzw, Die dag 
organiseren ze hun 28ste Wandeltocht in het hartje van de Kempen waar je nog rustig kan ge-
nieten van de vele bossen, heiden en weilanden. Het is tevens een tocht voor de Walk2Gether 
spaarkaart. De start van deze tocht is zoals 
gewoonlijk voorzien in het Parochiecentrum 
“De Zandfluiter” te Wechelderzande. Tijdens 
deze tocht maken we kennis met de prach-
tige natuurgebieden die deze gemeente rijk 
is. Na corona beschikken we opnieuw over 
de rustpost aan de Lilse Bergen waardoor 
we de wandelaars nog meer kunnen laten 
genieten van de bossen en het aangeleg-
de heidelandschap. 

De kortere afstanden 3 en 7 km wandelen 
hun kilometers langs de weilanden en bos-
sen op het gehucht Moereind. De 3 km 
stappers keren al snel terug naar de zaal 
terwijl de 7 km hun rustpost hebben aan de 
sportvelden op de Pulsebaan.

De lange afstanden 25 en 30 km beginnen 
hun wandeling tussen de eeuwenoude beu-
ken van Bommerschot. Het wandelpad brengt ze in de Stille Kempen met zijn prachtige land-
duinen, afgewisseld met buntgras en rododendrons. Na 7,4 km kunnen ze gaan rusten op de 
rustpost Pulsebaan. Daarna volgen ze het traject van de 7 km naar de startzaal. Vandaaruit 
volgen ze het traject van de 13 en 18 km.

De wandelaars op de 13, 18, 25 en 30 km stappen naar de rustpost aan de Lilse Bergen (Haar-
lebeek). Op de heenweg wandelen ze door het natuurgebied rondom de Visbeek. De wan-
delweg loopt doorheen de vallei van de Visbeek die hier een enorm waardevol en uitermate 
gevarieerd natuurgebied vormt. Moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en natte heide, 
gagelstruwelen, je komt het er allemaal tegen. De Visbeek met tientallen verschillende plan-
tensoorten, is hier de levensader van de Kempense beekvallei. De plantenliefhebber komt 
zeker aan zijn trekken. Het hoeft dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven. Enkele 
Galloway runderen en schapen zorgen voor het onderhoud van het gebied. Even verder stapt 
men rondom een groot bosmeer. En alvorens de rustpost te bereiken, moeten nog enkele 
flinke zandduinen overwonnen worden. Op de rustpost kan je onder de dennenbomen uithij-
gen en genieten van een drankje en een hapje.

Voor de 18 km en de 30 km wacht nu een 
lus van 5 km doorheen de bossen aan het 
recreatiedomein Lilse Bergen.

De terugweg naar de aankomst gaat langs 
een golfterrein. Even verder passeert men 
de Achtzaligheden boom, of wat er nog 
van overblijft. De boom met zijn acht ver-
takkingen heeft al heel wat averij opgelo-
pen door bliksem en storm. We blijven in de 
bossen om uiteindelijk in Wechel dorp aan 
te komen. Daar maakt men nog een lusje 
in de tuin van het kasteel Hof d’Intere, een 
renaissancekasteel dat stamt uit 1649. Het 
huis fungeerde later als pastorie van 1688 
tot 1964 en nadien als gemeentehuis tot de 
fusie in 1977. Sindsdien is het een gemeen-
telijk centrum en nu wacht het op nieuwe 
plannen.

Wie houdt van een stevige boswandeling met enkele prachtige natuurgebieden, moet zeker 
de bus meemaken naar Wechelderzande. Bij warm weer zorgen de bossen voor de nodige 
verkoeling en bij koud regenachtig weer zorgen ze voor de nodige beschutting. Wij zorgen 
voor de nodige rustposten midden in de natuur zodat je bij mooi weer buiten kan genieten 
van de gezonde Kempische boslucht bij een drankje en een hapje. De Zandstappers hopen 
ons massaal te mogen begroeten in het hart van de Kempen.

Zondag 14 augustus  - Busreis naar Wechelderzande
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Zo beste Florastappers, aan dit artikel moet ik niet veel 
woorden meer toevoegen. Schrijf jullie in voor deze bus-
uitstap, de afstand is niet zo ver en is zeker meer dan de 
moeite waard.

Claudine, 
jullie busverantwoordelijke

Voor de THUISBLIJVERS: SUGGESTIEWANDELING: 
Ronde van Vlaanderen voor wandelaars van Hanske de Krijger Oudenaarde  – 1 punt

Vertrek: 7u30 uur aan Park & Ride Arsenaal       Aankomst te Wecheldersande rond 8u30
   Brusselsesteenweg te Gentbruge
 
Vertrek: uit Wecheldersande om 16 u        Aankomst te Gentbrugge rond 17u
 
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 mailadres
info@florastappersgent.be om vrije plaatsen te reserveren. Betalingen contant of via 
rekeningnummer van de club BE 50 8906 1413 4818 met vermelding van bestemming 
en aantal personen. Je bent pas definitief ingeschreven na betaling, ten laatste 
14 dagen vóór de afreisdatum. Wie dan niet betaald heeft, wordt onmiddellijk ge-
schrapt van de lijst en vervangen door leden van de reservelijst.

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. 
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GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR 
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 31 JULI AAN 
KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.

Hierbij geven we graag het programma van de Vierdaagse van de IJzer – editie 2022 mee. De 
diverse omlopen zullen binnenkort ter beschikking zijn op de website www.vierdaagse.be.

Dinsdag 23 augustus 2022: Oostduinkerke
Start voor alle afstanden: Sint-Niklaaskerk, Leopold II-laan 85 te Oostduinkerke
Einde voor alle afstanden: Visserijmuseum, Oostduinkerke

Woensdag 24 augustus 2022: Diksmuide
Start en aankomst voor alle afstanden: Grote Markt, Diksmuide

Donderdag 25 augustus 2022: Poperinge 
Start en aankomst voor alle afstanden: Station, Poperinge

Vrijdag 26 augustus 2022: Ieper 
Start voor alle afstanden: Grote Markt, Ieper
Einde voor alle afstanden: Torrepoortwijk, Ieper
 
Hoe inschrijven?
Vooraf inschrijven online: Inschrijven voor de Vierdaagse van de IJzer kan online dit jaar vanaf 
29 april. De voorinschrijvingen lopen tot 31 juli. Je klikt op inschrijvingen en dan klikken op “in-
schrijven leden wandelfederatie”. De prijs per persoon in deze periode bedraagt € 7,00 euro, 
kinderen tot en met 18 jaar € 5,00 per persoon. De betaling kan gebeuren met bancontact, 
master card of visa.

Wie inschrijft vanaf 1 augustus zal € 8,00 per persoon betalen, kinderen tot en met 18 jaar beta-
len € 6,00 per persoon. 

Bij een online betaling, zal je van de organisatoren een E-ticket ontvangen en met dat E-ticket 
kan je de eerste dag van de Vierdaagse je wandelkaart ophalen.

Je kan inschrijven voor 1 dag of voor meerdere dagen voor 8, 16, 24 of 32 km, ook de dag zelf.

Inschrijven aan de startplaats: de deelnemers die zich nog op de wandeldag zelf wensen in te 
schrijven, kunnen dat enkel op de stand “Inschrijvingen”, die zich aan de startplaats bevindt 
tussen 7u30 en 10u30 elke dag. De inschrijving gebeurt met behulp van de digitale identiteits-
kaart en de betaling moet contant of met bankkaart te gebeuren.  De prijs ter plaatse be-
draagt € 8,00 per persoon en voor kinderen tot en met 12 jaar € 6,00 per persoon.  

In de prijs is telkens inbegrepen: de verzekering, de medische verzorging op het parcours, de 
sampling en het aandenken. 

Aandenken: Iedereen ontvangt bij aankomst een gepast aandenken. Wie deelgenomen 
heeft aan de MESA én de Vierdaagse van de IJzer  kan met zijn geldige controlekaarten een 
penning “Marsen van Defensie” ontvangen.

Vrijdag 26 augustus 2022 is er na afloop om 15u45 een défilé. Wij hebben de intentie om deel te 
nemen in clubverband, met onze clubvlag op kop en in real-turquoise t-shirt, polo of topje en/
of coolmax outfit. Ik schrijf deze keer de intentie om deel te nemen. Dit hangt louter en alleen 
af van het aantal Florastappers die deelnemen. We willen met een mooie delegatie deelne-
men en niet met enkelen. Vandaar onze vraag om mij vooraf te laten weten (florastappers-
gent@proximus.be) en dit tegen 1 augustus a.s. of je deelneemt aan het défilé. Op die manier 
kunnen we nog de enthousiastelingen die staan te trappelen om eraan deel te nemen tijdig 
van een annulatie verwittigen voor het geval we met te weinig zouden zijn.  

Uiteraard mogen en kunnen onze andere Florastappers (ook al stap je maar de laatste dag 
mee) ons begeleiden in ons peloton. Hoe meer Florastappers, hoe groter ons clubgevoel. Kom-
aan, Florastappers, toon dat je bij onze groep hoort en kom ons vergezellen! 

Dank voor jullie medewerking,
Claudine

VIERDAAGSE VAN DE IJZER (8-16-24-32 KM) - 23 – 26 AUGUSTUS
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AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
 18/apr 3304 WAK  Groot Evergem Evergem 35 4de
 12/jan 3025 de Lachende Klomp Sint Gillis Waas 40 3de pl
 20/apr 3163 WSV Egmont Zottegem Velzeke 17 
 24/apr 2023 WSV Wandelend Paal Heusden-Zolder 63 2de
 24/apr 3140 Natuurvrienden Deinze Hansbeke 36 5de
 24/apr 3432 De Randstappers  Brakel 12 
 30/apr 3091 Postiljon Merelbeke Destelbergen 90 1ste
 1/mei 3002 Burchtstappers Herzele Herzele 63 4de
 1/mei 3278 Wandelclub Roal Benti Sint-Jan-in-Eremo 15 10de
 7/mei 3105 Scheldestappers Zingem Lozer 38 7de
 8/mei 3103 Florastappers Gent Dikkelvenne 159 
 8/mei 4165 De Parkvrienden Zaventem Zaventem 11 
 14/mei 3140 Natuurvrienden Deinze Bachte-Maria-Leerne 69 2de
 14/mei 3261 WSV Zelden rust Hulst 11 
 15/mei 3196 WSV Land van Rhode Sint-Lievens-Houtem 85 3de
 15/mei 3182 Wandelclub Temse Elversele 12 
 18/mei 3140 Natuurvrienden Deinze Deinze 13 
 18/mei 3163 WSV Egmont Zottegem Zottegem 12 9de
 21/mei 3544 De Wilde Brouwers  Merelbeke 78 1ste
 21/mei 3331 KWB Laarne Kalken 13 
 22/mei 3529 Op Stap Zwalm Zwalm 70 2de
 22/mei 5391 De Spartastappers Ardooie Rumbeke 32 
 22/mei 3116 De Wase Steinbockvrienden Sinaai 25 
 26/mei 3163 WSV Egmont Zottegem Zottegem 110 1ste
 28/mei 3304 WAK Evergem Ertvelde 27 
 28/mei 3063 WSV De Kadees vzw Baardegem 15 
 28/mei 3034 Omloop Kluisbergen Berchem 13 
 29/mei 3010 WSV Wetteren Wetteren 73 2de
 1/jun 3383 De Trekvogels Boekhoute Boekhoute 12 
 3/jun 3140 Natuurvrienden Deinze Kruishoutem 10 
 4/jun 3450 Boerenkrijgstappers Berlare 55 5de
 4/jun 3257 Groep ‘t Singel Lembeke 35 6de
 4/jun 3233 Hanske de Krijger Mater 20 4de
 5/jun 1402 WSV Schorrestapers  Boom 31 1ste
 5/jun 3140 Natuurvrienden Deinze Petegem-aan-de-Leie 22 4de
 6/jun 3135 Padstappers Geraardsbergen Geraardsbergen 42 3de
 6/jun 3003 De Lachende Wandelaars Kanegem 13 
 11/jun 3105 Scheldestappers Zingem Zwalm 80 4de
 14/jun 3196 WSV Land van Rhode Scheldewindeke 26 3de
 15/jun 3163 Egmont Zottegem Strijpen 11 8ste 

NIEUWE LEDEN

Van harte welkom! Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen 
aan één van onze bestuursleden of stuur ze naar florastappersgent@proxi-
mus.be en uw vragen worden spoedig beantwoord. 

Aantal leden op 20 april 2022: 750

 Stefanie Vermeersch Deurle
 Frank Dhont Zingem
 Martine Bauters Zingem
 Silke Devilder Gent
 Eline Devilder Gent
 Jordy Ghequière Gent
 Margeuritte Rogge Ledeberg
 Johan Pauwels Wezemaal
 Jasper Pauwels Wezemaal
 Greet Van Bael Wezemaal
 Lieve De Pril Gooik
 Sylvie Vandeputte Zwijnaarde
 Annelies Decorte Zwijnaarde
 Sophie Mestrum Herzele
 Frank Bollaert Vurste

 Greta Van Lint Heusden
 Piet De Vylder Zwijnaarde
 Ann Eeckelaert Gent
 Gunter Meulenyzer Merelbeke
 Daisy Crommelinck Merelbeke
 Peter Van Kerkhove Gentbrugge
 Marina Meert Gent
 Hilde Van Hoecke Wachtebeke
 Heidi Van Deuren Sint-Amandsberg
 Catherine Van Troos Sint-Amandsberg
 Benjamin Vandereyt Sint-Amandsberg
 Hilde Vogelaere Sint-Martens-Latem
 Ronny Eeckhout Bottelare
 Carine Van Heghe Bottelare
 Edith De Potter Sint-Amandsberg
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•	 Paul	De	Roy	heeft	van	22	april	tot	en	met	4	mei	nog	een	gedeelte	van	de	Camino	Mo-
zarobe	gestapt	nl.	van	Granada	naar	Cordoba	over	een	afstand	van	172	km.

•	 Op	zondag	24	april	stapten	Guy	Coene	en	Angélique	De	Vleeschauwer	de	42	km	Wandel-
marathon	van	Zeeuws-Vlaanderen	uit.

•	 Diezelfde	zondag	stapte	Chris	Van	Cauwenberghe	tijdens	Vlaanderen	Wandelt	Lokaal	de	
50	km	in	Poppel	uit.

•	 Op	vrijdag	29	april	en	zaterdag	30	april	stapte	Chris	Van	Cauwenberghe	de	Gildentocht	in	
Schaffen	uit,	een	tocht	van	100	km.

•	 Op	zaterdag	7	mei	stapten	Steve	Vande	Ginste	en	Chris	Van	Cauwenberghe	samen	met	
enkele	wandelvrienden	de	25-bergentocht	in	het	Heuvelland	uit	over	een	afstand	van	70	
km.

•	 Op	zondag	8	mei	stapte	Wendy	De	Cock	de	25	km	uit	tijdens	de	Airportwandeling	te	Zaven-
tem	omdat		vliegtuigen		spotten	haar	passie	is.	

•	 Op	zaterdag	14	mei		stapten	Steve	Vande	Ginste	en	Chris	Van	Cauwenberghe	de	75	km	uit	
in	Masbourg.

•	 Op	zondag	15	mei	stapte	Paul	De	Roy	de	50	km	in	Blanden	uit.	Diezelfde	zondag	stapte	Ca-
rine	Beetens	de	35	km	van	de	Meerdaal	Nature	Trail	in	Oud-Heverlee	uit.

•	 Op	zaterdag	21	mei	stapte	Chris	Van	Cauwenberghe	van	Knokke-Heist	naar	De	Panne	de	
81	km	Coast	Walk	uit.	John	Pollet,	Wendy	De	Cock,	Mieke	Colle	en	Sonja	De	Caster	deden	
er	de	42	km.

•	 Paul	Scheir	en	Chris	Van	Cauwenberghe	stapten	op	donderdag	26	mei	de	50	km	uit	in	Zot-
tegem.

•	 Op	zaterdag	28	mei	stapte	Gilberte	Scheldewaert	de	26	km	uit	in	Kluisbergen.	Hermien	Mat-
thys,	Jean-Pierre	Ranocha,	Chris	Van	Cauwenberghe	en	Guy	Coene	stapten	de	Helletocht,	
50	km	uit.

•	 Paul	De	Roy	heeft	gedurende	5	wandeldagen	de	Elfstedentocht	over	een	afstand	van	207	
km	uitgestapt.	Daarmee	komt	hij	gedurende	zijn	wandelcarrière	aan	een	totale	afstand	van	
99	000	km.	Hij	was	één	van	de	12	Belgische	deelnemers.	Zie	verslag	verder	in	dit	magazine

•	 Angélique	De	Vleeshauwer	stapte	van	Tui	naar	Santiago	de	Compostella	van	27	mei	tot	1	
juni

•	 Oswald	De	Vulder	en	zijn	echtgenote	Ann	Geeraert	stapten	Paris-Tubize	uit	over	een	af-
stand	van	292	km	in	4	dagen.

•	 Op	zaterdag	4	juni	stapte	Chris	Van	Cauwenberghe	de	Centurion	100	Engelse	mijl	=	160,934	
km	uit.	Hij	legde	het	traject	af	in	een	tijd	van	23u17min46	sec	(gemiddelde	snelheid	6,91	
km/u),	ruim	binnen	de	tijdsgrens.	Hij	behaalde	daarmee	de	9de	plaats

•	 Hermien	Matthys	stapte	op	zondag	5	juni	de	50	km	in	Stekene	uit	in	een	tijd	van	8u50.
•	 7	Florastappers	stapten	de	60	km	tijdens	de	Sloebertocht	uit	op	zaterdag	11	juni.	De	ge-

kende	namen	zijn:	Chris	Van	Cauwenberghe,	Patrik	Van	de	Velde	en	Paul	De	Roy

Proficiat voor al deze puike prestaties !

WANDELPRESTATIES

-	Vrijdag	27	mei	stapten	Alain	Storm	en	Lieve	Van	De	Velde	in	het	huwelijksbootje.	Hun	liefde	
voor	elkaar	vonden	zij	bij	Florastappers	Gent.	Proficiat	en	nog	vele	gelukkige	jaren	samen.
-	We	wensen	Frank	Van	Kerckhove	en	Francine	Reybroeck	van	harte	proficiat	met	het	huwelijk	
van	hun	dochter	Pascal	in	Alicante	op	14	juni.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst.

-	Op	zaterdag	7	mei	overleed	Gilbert	Van	De	Woestyne	op	86-jarige	leeftijd,	de	vader	van	
Chantal	Van	De	Woestyne	en	schoonvader	van	Chris	Danckaert.
-	Viviane	Cuvelier	en	Etienne	De	Weerd	moesten	afscheid	nemen	van	Jenny	Meersschaut,	hun	
moeder	en	schoonmoeder.	Zij	werd	94	jaar.

Ons oprecht medeleven bij het verlies van je dierbare

FAMILIENIEUWS

ZIEKENBOEG
•	 Tijdens	de	eerste	week	van	mei	moest	Margareta	De	Ketele	een	knie-operatie	ondergaan.
•	 Op	13	juni	onderging	Claudine	De	Bosscher	een	kijkoperatie	aan	de	knie

We wensen hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe 
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Vakantiegroeten

Bram	Devlieger

Startplaatswijzigingen
•	 Wandelclub	Les	Trouvères	Club	de	Marche	(HT	062)	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	

zijn	31e	Promenade	au	Pays	de	Quintine	-	50	km	au	Pays	de	Quintine	op	2	juli	2022.	De	
nieuwe	startplaats	is	La	buvette	du	club	de	football	de	l’	US	Wodecq,	Rue	Quesnoit	23,	7890	
Wodecq.

•	 Wandelclub	De	12	uren	van	Lauwe	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Voettocht	
te	Lauwe	op	3	juli	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	De	Wonderwijzer,	Hospitaalstraat	14,	8930	
Lauwe.

•	 Wandelclub	Kruikenburg	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Rondom	Ternat	op	6	
juli	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Parochiezaal	Sint-Jozef,	Dahlialaan	1-3,	1742	Sint-Katharina-
Lombeek.

•	 Wandelclub	De	Demerstappers	Bilzen	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Sint-Amor-
tocht	op	17	juli	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Parochiaal	Centrum	Rijkhoven,	Souwveld	7,	
3740		Rijkhoven	(Bilzen).

•	 Wandelclub	WSV	Wandelend	Paal	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Hoog-
zomertocht	-	50	km	Beringen-Zolder-Beringen	-	Trofee	Harten	Vijf	op	23	juli	2022.	De	nieuwe	
startplaats	is	Zaal	‘t	Goor,	Engsbergseweg	107,	3980	Engsbergen)(Tessenderlo).	

•	 Wandelclub	WSV	De	Natuurvrienden	-	Zoersel	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	
Midzomertocht	op	13	juli	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Basisschool	de	Kiekeboes,	Kerkstraat	
7,	2980	Zoersel.

•	 Wandelclub	De	Kasseistappers	Eernegem	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Kassei-
leggerstocht	op	7	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Sportzaal	De	Klokkenput,	Brugge-
straat	104,8480	Eernegem.

•	 Wandelclub	Footing	Club	Fosses	Asbl	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	Marche	de	
la	Mi-Août	op	14	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	.Salle	l’Hauventoise,	Rue	d’Hauvent,		
5070	Fosses-la-Ville.

•	 Wandelclub	‘De	Schooiers’	Wichelen	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	24e	
Schooierstocht	op	20	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	GIBO	De	Meander,	Margote	
114,	9260	Wichelen.

•	 Wandelclub	Les	Trouvères	Club	de	Marche	(HT	062)	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	
zijn	312e	Marche	des	Aoûteux	op	23	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	l’	école	de	la	
Communauté	Française,	Ruelle	des	écoles,	7890	Ellezelles.

•	 Wandelclub	WSV	Baasrode	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	44e	Scheldemars	
op	27	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Meirkenshof,	Hof	Ten	Rode	29,	9200	Baasrode.

•	 Wandelclub	‘Vier	op	een	Rij’	Groot-Zedelgem	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	
1e	Zomertocht	op	27	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	GC	Jonkhove,	Aartrijksestraat	
9,	8211	Aartrijke.

•	 Wandelclub	Levenslijnteam	Damme	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	13e	Ka-
nalentocht	op	28	augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Zaal	Broederklooster,	Bradericplein	
22,	8340	Vivenkapelle-Damme.

•	 Wandelclub	Op	Stap	Zwalm	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	6e	Hoevetocht	op	28	
augustus	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	De	Zwalmparel,	Sportlaan	1	9630	Zwalm.

•	 Wandelclub	Scheldestappers	Zingem	vzw	meldt	ons	een	startplaatswijziging	van	zijn	18e	
Scheldevalleitocht	op	3	september	2022.	De	nieuwe	startplaats	is	Vrije	Basisschool	te	Ga-
vere,	Bossemstraat	2,	9890	Gavere.	

Startplaatswijzigingen en bijkomende tochten

Paul	De	Roy
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Zondag 8 mei - Vrijbuiterstocht

Vroeg	uit	de	veren,	want	Dikkelvenne	ligt	niet	aan	ons	achterdeur	en	ten	gevolge	van	wegen-
werken	aan	de	Hundelgemsesteenweg	moesten	we	een	wegomleiding	volgen.	
Ik	pikte	nog	enkele	medewerkers	op,	want	het	openbaar	vervoer	op	zondag	is	tegenwoordig	
een	echte	aanrader	om	niet	te	gebruiken,	zeker	richting	Dikkelvenne.	Goed	we	zijn	er	klaar	
voor.	

De	tocht	was	tot	in	de	puntjes	voorbereid,	elkeen	had	zijn	steentje	bijgedragen.	De	medewer-
kers	waren	allen	van	de	partij,	de	diverse	omlopen	waren	zeer	mooi	en	we	ontvingen	terug	
veel	lof.	Zelfs	het	zonnetje	was	de	ganse	dag	van	de	partij,	iets	wat	we	niet	altijd	kunnen	zeg-
gen	tijdens	onze	tochten.	Individuelen	waren	aangeschreven,	de	plaatselijke	bevolking	was	
uitgenodigd.	Het	was	zoals	steeds	Moederdag	op	onze	Vrijbuiterstocht,	maar	toch	blijven	we	
met	gemengde	gevoelens	en	vraagtekens	op	onze	honger	zitten,	wat	opkomst	betreft.

Slechts	1151	wandelaars	kwamen	opdagen	en	dat	bij	een	uitstekend	weertje.	Hoeveel	wande-
laars	zouden	we	gehad	hebben	bij	slecht	weer?	Waarom	komen	de	aangesloten	wandelaars	

nog	niet	optimaal	naar	de	organisaties?	
Waarom	komen	onze	eigen	leden	niet	naar	
één	van	onze	mooiste	tochten?	Allemaal	
vragen,	die	door	ons	hoofd	tollen……	maar	
waarop	we	zelf	niet	kunnen	antwoorden.

We	staan	voor	een	moeilijke	klus	en	wij	als	
club	niet	alleen.	Alle	kosten	stijgen,	maar	het	
aantal	deelnemers	daalt	en	dan	verschie-
ten	de	wandelaars,	dat	de	clubs	moeten	
snoeien:	versnaperingen	vallen	weg,	aan-
denkens	5	op	6	werden	geschrapt,	geschenk	
Moederdag	moest	sneuvelen,	….	Of	komen	
de	wandelaars	enkel	nog	buiten	als	er	een	
extraatje	verbonden	is	aan	de	tocht.	Spij-
tig,	het	extraatje	dat	wij	bieden	zijn	toch	de	
supermooie	omlopen	waarin	veel	energie	en	
veel	tijd	in	gekropen	is	van	onze	vrijwilligers.	
De	gouden	jaren	zijn	verdwenen	en	toch	

blijven	we	bij	de	pakken	niet	zitten.	We	houden	ons	recht	aan	de	positieve	reacties	van	enkele	
wandelaars	zoals	hieronder.	

“Net terug  thuis van deze mooie  wandeling. We kozen voor de 16 km want het was al een 
tijdje geleden dat we in een heuvelachtige omgeving wandelden en morgen is het weer 
werkdag. Dikke  pluim voor de goede organisatie, wegbewijzering  en alle vrijwilligers die dit  
mogelijk  maken. Rustpunt perfect gekozen na  een lange klim naar boven om iets te drinken 
en eten. Tot volgende keer. Angie en Johan.”

“Wij deden net de 21 km en zijn om 17.45u 
aangekomen.
Het was een TOP wandeling . Dikke, dikke 
merci Jan en Mario”

Sommigen	zullen	misschien	denken,	ze	zijn	
weer	aan	het	muggenziften.	Neen	hoor,	we	
moeten	de	realiteit	onder	ogen	zien,	willen	
we	verder	kunnen	werken	in	dezelfde	om-
standigheden	als	vroeger.	Dat	is	één	van	de	
taken	van	een	vooruitstrevend	bestuur.	

Ondertussen	zijn	we	al	druk	bezig	met	de	
voorbereidingen	van	de	Zomertocht,	de	
tochten	van	2023	zijn	reeds	bevestigd	bij	
Wandelsport	Vlaanderen	en	zo	doen	we	
dag	per	dag	verder…..en	we	hopen	dat,	al	
wie	dit	leest,	ook	even	met	ons	nadenkt	over	
de	toekomst	van	de	wandelsport.	Heb	je	suggesties	of	weet	jij	de	antwoorden	op	onze	vragen,	
mail	ze	gerust	door	naar	florastappersgent@proximus.be.	Of	wil	je	ons	laten	weten	waarom	jij	
niet	deelneemt	aan	onze	wandelingen?

Van	harte	dank,	
Een	verontruste	secretaresse
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Einduitslag Vrijbuiterstocht 2022

	Totaal	:			 	1151	deelnemers	
	Florastappers	Gent	vzw	:				200	(incl.	medewerkers)
Medewerkers:	 				41	
	Niet-aangeslotenen	:		 	182
	 	
	Plaats	Clubnr	 Clubnaam	 Aantal
	 1	 3163	 Wsv	Egmont	Zottegem	 104
	 2	 3140	 Natuurvrienden	Deinze	 56
	 3	 3091	 Postiljon	Merelbeke	 52
	 4	 3196	 Wsv	Land	Van	Rhode		 51
	 5	 3233	 Hanske	De	Krijger	Oudenaarde	 44
	 6	 3304	 WAK	Evergem	 37
	 7	 3084	 Reigerstappers	Vinderhoute	 36
	 8	 3003	 De	Lachende	Wandelaars	 31
	 9	 9999	 WSVL	 28
	 10	 3135	 Padstappers	 25
	 	 5009	 Wandelclub	Beernem	 25
	 12	 3383	 De	Trekvogels	Boekhoute	 21
	 13	 3105	 Scheldestappers	Zingem	 20
	 14	 3010	 Wsv	Wetteren	 18
	 15	 3002	 Burchtstappers	Herzele	 15
	 16	 5361	 De	Textieltrekkers	Vichte	 14
	 17	 5423	 Watewystappers	Tielt	 12
	 18	 3450	 Boerenkrijgstappers	 9
	 19	 3278	 Wandelclub	Roal	Benti		 8
	 20	 3034	 Omloop	Kluisbergen		 6
	 	 3143	 De		Kwartels		 6
	 	 3294	 Csc-lierde	 6
	 	 3529	 Op	Stap	Zwalm	 6
	 	 5345	 De	Waterhoekstappers	 6
	 	 5391	 De	Spartastappers	Ardooie	 6
	 	 5526	 ‘t	Wandel	Voetje	 6
	 27	 3282	 Everbeekse	Wandeltochten	 5
	 	 3494	 de	Schooiers’	Wichelen	 5
	 	 5303	 Wandelclub	Nieuwpoort	 5

Zondag	8	mei,	in	Dikkelvenne,	wilde	ik	mijn	debuut	maken	als	wandelaar.	Ergens	ben	ik	he-
lemaal	fout	gelopen,	waardoor	ik	na	een	paar	kilometer	alweer	naar	af	was.	Valse	start	dus,	
helemaal	te	wijten	aan	mijn	onoplettendheid	en	zeker	niet	te	maken	met	de	bepijling	van	het	
parcours,	want	die	was	prima.	Laat	ons	de	wandeling	van	zondag	22	mei	in	Zwalm	dus	maar	
beschouwen	als	de	echte	start...	

Onder	een	stralende	zon	vertrok	ik	voor	de	12	km,	die	in	realiteit	maar	een	goeie	10	km	waren.	
Maar	niemand	die	zich	daaraan	stoorde.	12	km?	Heel	bescheiden	misschien,	maar	je	moet	
ergens	beginnen,	niet?	De	wandeling	op	zich	was	rustig,	weinig	verkeer	en	heel	mooie	verge-
zichten,	zoals	je	van	de	Zwalmstreek	kan	verwachten.	Meer	kilometers	leveren	waarschijnlijk	
nog	mooiere	plaatjes	op,	maar	dat	is	voor	één	van	de	volgende	keren.

En	het	wandelen	an	sich?
Het	eerste	waar	ik	aan	denk	is	“laag	drempeligheid”.	Wandelen	is	werkelijk	voor	iedereen	haal-
baar,	er	is	een	aangepaste	wandeling	voor	ieders	niveau.	Je	hebt	er	geen	blitse,	peperdure	
uitrusting	voor	nodig	en	de	inschrijving	is	wel	zéér	democratisch.	Je	voelt	je	vanaf	het	eerste	
moment	heel	welkom.	

Dan	“de	gezondheid”:	je	beweegt,	zonder	te	overbelasten,	zonder	competitiestress	in	een	
mooie	omgeving.	De	effecten	ervan	zijn	al	heel	snel	voelbaar,	ondervond	ik	zelf.	
Wandelen?	Ongetwijfeld	heeft	het	niet	het	imago	van	veel	andere	trendy	sporten,	maar	ik	ben	
helemaal	overtuigd!

Frank	Bollaert,	
nieuw	lid	bij	Florastappers	Gent	vzw

Mijn eerste wandelervaring...
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Bijkomende tochten

•	 Bijkomende	tocht	op	zaterdag	2	juli	2022	van	Wandelclub	vzw	Vredeseilanden.	De	Kermis-
tocht	start	vanuit	Zaal	Tom	Dooley,	Legeweg	4,	8020	Moerbugge	(Oostkamp).	Meer	info:	
Dirk	Verduyn	-	+32(0)476	59	08	73	-	dirk.verduyn@skynet.be	.

•	 Bijkomende	tocht	op	zondag	3	juli	2022	van	Wandelclub	DSF	Kloenstappers.	De	Kloentocht	
start	vanuit	‘T	Muizenestje,	Beversesteenweg	215	c,	8800	Roeselare.	Meer	info:	Hans	Dewulf	
+32(0)	476	93	42	61	-	info@kloenstappers.be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zaterdag	23	juli	2022	van	Les	Marcheurs	de	l’Eau	Noire	-	Couvin.	Hun	
Marche	des	Pansards	start	vanuit	Salle	de	la	Plaine	des	Sports,	Rue	de	la	Foulerie	12	bte	2,	
Couvin.	Meer	info:	Juao	Fernandes	-	+32(0)60	30	00	39	-	+32(0)468	37	83	22	-	NA062@ffbmp.
be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zaterdag	13	augustus	2022	van	Wandelclub	Les	Trafteus	-	Housse.	Hun	
tocht	50e	Marche	des	beautés	locales	start	vanuit	Salle	Communale	La	Jeunesse,	Cour	des	
Mayeurs	6,	4671	Housse	(Blégny).	Meer	info:	Catherine	Renard	+32(0)476	88	14	35	-	LG066@
ffbmp.be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zondag	14	augustus	2022	van	Wandelclub	Temse.	De	Wemme	tijd	-	
tocht	start	vanuit	Gildehuis,	Kaaistraat,	9140	Tielroode	(Temse).	Meer	info:	Patrick	Pepermans		
+32(0)	473	33	26	19	-	patrick.pepermans2@telenet.be	-	http://www.wandelklubtemse.be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zondag	14	augustus	2022	van	Wandelclub	Les	Trafteus	-	Housse.	Hun	
tocht	50e	Marche	des	beautés	locales	start	vanuit	Salle	Communale	La	Jeunesse,	Cour	des	
Mayeurs	6,	4671	Housse	(Blégny).	Meer	info:	Catherine	Renard	+32(0)476	88	14	35	-	LG066@
ffbmp.be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zaterdag	20	augustus	2022	van	Wandelclub	DSF	-	Kloenstappers.	Hun	
tocht	Kloen	Zomerwandeling	start	vanuit	Expo-hallen	Roeselare,	Diksmuidsesteenweg,	8800	
Roeselare.	Meer	info:	Hans	Dewulf	+32(0)476	93	42	61-	info@kloenstappers.be.

•	 Bijkomende	tocht	op	zaterdag	3	september	2022	van	Wandelclub	Paul	Gerard	Beringen.	
Hun	Herfsttocht	start	vanuit	Sint-Jorisgilde,	Brelaarstraat,	3583	Paal	(Beringen).	Meer	info:	
Marc	Molenberghs		-	+32(0)477	49	39	09	-	molenberghsmarc@hotmail.com	-	http://www.
wpgberingen.be.	

Datumwijzigingen

•	 De	27e	Pottebrekers-Panoramatocht,	een	organisatie	van	Wandelclub	‘De	Westhoekstap-
pers’,	vindt	niet	plaats	op	10	juli	2022,	maar	wel		3	juli	2022.	

Gerard	en	Claudine	Devlieger	-	De	Bosscher

Startplaatswijzigingen en bijkomende tochten

Vakantiegroeten

Guido	Ardeel
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Een	Florastapper	neemt	dit	jaar	voor	de	vierde	maal	deel	aan	
de	Elfstedenwandeltocht	in	Friesland.

Na	vorig	jaar	te	zijn	afgelast	wegens	corona	vond	dit	jaar	op-
nieuw	deze	vijfdaagse	wandeltocht	plaats	in	Friesland	van	dins-
dag	21	tot	en	met	zaterdag	25	mei	2022	en	dit	over	een	afstand	
van	207	kilometer.

Het	is	een	evenwaardige	omloop	als	deze	die	destijds	in	de	win-
ter	door	de	schaatsers	werd	afgelegd	over	het	ijs.	Er	vinden	nog	
andere	evenementen	plaats,	zoals	de	tocht	per	fiets,	de	step,	en	
zelfs	met	de	kano.	Naar	men	vertelt	is	de	wandeltocht	de	zwaar-
ste	onder	de	diverse	disciplines.	Het	zou	zelfs	zwaarder	zijn	dan	
de	Vierdaagse	wandeltocht	van	Nijmegen.	Het	behalen	van	het	
Elfstedenwandelkruisje	is	daarom	iets	wat	velen	op	hun	“to	do”-
lijst	hebben	staan.
IJs	of	geen	ijs,	de	11-stedenwandeltocht	ging	dit	jaar	door	en	dit	
zoals	steeds	in	de	week	van	Onze-Lieve-Heer	Hemelvaart,	een	
mooie	uitdaging	en	een	geweldig	feest	achteraf.	Bijzonder	is	dat	
men	kan	overnachten	op	slaapboten	(dit	jaar	vijf	in	aantal)	en	
zoals	eerder	verbleef	ik	dit	jaar	opnieuw	op	de	klipper	“De	Hoop”.	Er	zijn	op	deze	boot	een	dertig-
tal	bedden,	verdeeld	over	12	kajuiten.

Iedere	dag	is	het	ontbijt	voorzien	vanaf	06.00	uur	en	de	gezamenlijke	start	wordt	gegeven	om	07.00	
uur.	De	eerste	dag	gaat	het	van	Leeuwarden	over	Sneek	naar	Sloten	over	een	afstand	van	49	kilo-
meter.	Sneek	is	gekend	door	zijn	waterpoort.	De	stad	is	ook	rijk	bedeeld	met	monumenten	en	oude	
stadsgezichten.	Men	kan	er	in	het	station	het	Nationaal	Modelspoormuseum	bezoeken	en	ook	het	
scheepvaartmuseum	is	een	bezoek	waard.

Een	volgende	halte	is	Ijlst.	Het	centrum	is	doorsneden	door	
twee	kleine	grachten	omzoomd	door	een	lange	rij	bloei-
ende	lindebomen.	De	“bleken”	of	“overtuinen”	zijn	aan	het	
water	grenzende	tuinen	die	slechts	door	een	weg	worden	
gescheiden	van	de	nabijgelegen	huizen.	Vroeger	werden	
deze	tuinen	gebruikt	om	de	was	te	bleken.
Dan	op	weg	naar	het	eindpunt	van	de	dag,	met	name	
Sloten.	Vanaf	de	middeleeuwse	stadswallen	zijn	kanonnen	
te	zien	die	de	stadsinwoners	beschermden.	Sloten	is	wel	de	
kleinste	van	de	elf	steden,	maar	misschien	ook	wel	de	mooi-
ste.	

Op	dag	twee	wandelen	we	van	Sloten	naar	Workum	en	dit-
maal	over	een	afstand	van	44	kilometer.	Een	eerste	halte	is	

Stavoren.	Hier	worden	we	welkom	geheten	door	het	statige	vrouwtje	van	Stavoren	dat	over	de	zee	
uitkijkt.	Er	wordt	verder	gewandeld	naar	Hindelopen.	Hindelopen	is	gekend	door	zijn	klederdracht	
en	zijn	typische	schilderingen.	Ze	hebben	er	ook	een	eigen	taaltje	ontwikkeld	dat	zelfs	de	Friesen	
moeilijk	kunnen	verstaan.	Kenmerkend	zijn	ook	de	vele	houten	bruggetjes,	karakteristieke	geveltjes	
en	smalle	straatjes.	Ons	einddoel	vandaag	is	Workum.	Dit	is	een	schilderachtig	stadje	dat	goed	ge-
schilderd	werd	door	Jopie	Huisman.	Het	is	tevens	de	stad	van	de	pottenbakkers.	Eén	ervan	maakte	
het	trouwservies	voor	Koningin	Beatrix	en	prins	Claus.	
Een	volgende	stop	is	Harlingen.	Harlingen	is	de	Anton	Pieck-stad	aan	het	water.	Het	is	tevens	de	
vertrekbasis	van	de	vele	overtochten	naar	onder	meer	het	eiland	Terschelling.	De	stad	beschikt	
ook	over	het	oudste	nog	in	werking	zijnde	planetarium	van	Nederland.
De	volgende	dag	gaat	het	van	Workum	naar	Franeker	over	een	afstand	van	42	kilometer.	Een	
eerste	halte	is	Bolsward,	een	historische	Hanzestad	met	een	stadhuis	dat	bestempeld	wordt	als	één	
van	de	mooiste	van	Nederland.

Hier	begint	en	eindigt	de	Elfstedentocht	per	fiets.	Het	is	tevens	de	stad	waar	het	bier	en	de	jenever	
Beerenburg	wordt	gebrouwen	en	gedistilleerd.
De	voorlaatste	dag	gaat	het	van	Franeker	naar	Dokkum	over	een	wandelafstand	van	44	kilometer.	
Dokkum	was	vooral	gekend	als	bedevaartsoord	van	Bonifacius.	Het	centrum	van	de	vestigingsstad	
met	trapgevels,	grachten	en	bolwerken	ademt	nog	steeds	de	historische	sfeer	uit.	Men	waant	zich	
hier	een	paar	eeuwen	terug	in	te	tijd.
Dan	de	laatste	dag,	er	blijven	nog	28	kilometer	te	wandelen	tot	het	einde,	namelijk	Leeuwarden,	
tevens	de	startplaats	van	deze	tocht	en	de	cirkel	is	rond.	Leeuwarden	is	ook	de	stad	gekend	van	
Mata	Hari,	van	Stauerhoff	en	Escher.	Het	is	de	stad	waar	de	Nassau’s	een	tijd	lang	hebben	ge-
heerst	en	er	ook	veel	monumenten	hebben	nagelaten.

Tot	slot	nog	meegeven	dat	er	ongeveer	850	deelnemers	waren	waarvan	er	ongeveer	een	60-tal	
hebben	opgegeven.	Wat	de	weersomstandigheden	betrof:	3	van	de	5	dagen	regen	en	iedere	
dag	veel	wind.

Paul	De	Roy,	Florastapper

Elfstedenwandeltocht in Friesland
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Aantal	km:	35	km
Hoogtemeters:	430	m
Temperatuur:	13°	(8h)	tot	26°	(15h)
Aantal	uren:	8:15h	tot	16:45h	(7,5	h)	

Zondagmorgen,	bij	het	krieken	van	de	dag	haalt	de	wekker	
mij	uit	mijn	slaap	met	de	boodschap	dat	het	wandeldag	is!	Deze	keer	wordt	het	wel	een	bij-
zondere	wandeldag	want	op	het	programma	staat	de	Meerdaal	Nature	trail	in	Oud	Heverlee.	
Samen	met	mijn	dochter	wagen	we	ons	voor	de	tweede	keer	dit	jaar	aan	dergelijk	wandel-
avontuur	nadat	we	in	januari	de	Brabantse	Ardennentrail	uitgelopen	hebben.

In	tegenstelling	tot	januari,	hebben	we	deze	keer	daglicht	van	bij	de	aanvang.	Na	een	autorit	
van	zo’n	drie	kwartier	en	de	gebruikelijke	parkeermoeilijkheden,	worden	we	door	de	medewer-
kers	van	wandelclub	WSP	Heverlee	vriendelijk	onthaald.	Het	mag	gezegd,	de	organisatie	was	
tip	top	in	orde.	Er	was	een	aparte	startzaal/gebouw	voor	de	trailwandelaars	en	de	gewone	

wandelaars.	We	werden	vlot	gescand,	kregen	een	
badge	en	mochten	verder	doorschuiven	waar	we	
een	croissant	en	koffie	aangeboden	kregen.	

Om	8.15u.	en	bij	13°	hoorden	we	het	biep-geluid	van	
de	scan	toen	we	voorbij	de	effectieve	start	liepen	
en	de	trail	van	35	km	aanvatten.	De	eerste	verras-
sing	laat	niet	lang	op	zich	wachten!	We	passeren	de	
wijngaarden	van	de	‘Chardonnay	Meerdaal’,	een	
echte	Belgische	
schuimwijn.	Niet	
gedacht	dat	ons	
land	ook	wijn	
produceerde.	
Helaas,	even	
proeven	in	de	
wijnkelders	was	
er	niet	bij	want	
we	hadden	nog	
heel	wat	kilome-
ters	af	te	leggen.	

Al	vlug	lieten	we	
de	bebouwing	
achter	ons	om	
te	verdwijnen	in	
de	loofbossen,	

Mollendaalbos,	Meerdaalwoud	en	het	Heverleebos	die	
de	streek	rijk	is.	Hoewel	de	ondergrond	in	tegenstelling	tot	
januari	toen	we	in	de	modder	ploeterden,	nu	gortdroog	
was,	bleek	deze	bezaaid	met	keien	en	wortels	zodat	het	
toch	opletten	geblazen	was	om	niet	te	struikelen.	Het	bos	
liet	het	licht	door	zodat	er	onderbeplanting	mogelijk	was	
en	dit	zorgde	voor	een	groene	bodem.	Langsheen	de	bos-
randen	en	open	plaatsen	werden	we	getrakteerd	op	een	
aangenaam	kleurenspel	door	de	talrijke	bloemen	en	plan-
ten	zoals	fluitekruid,	boterbloemen,	paardenbloemen,	ooi-
evaarsbek,	look-zonder-look	…	.	Soms	kwamen	we	kleine	
veldjes	vol	boterbloemen	en	pinksterbloemen	tegen,	een	
aangenaam	schouwspel	voor	het	oog.	We	trokken	door	
holle	wegen	waar	we	onder	omvergevallen	bomen	liepen	
en	de	takken	de	bodem	bezaaiden.	Een	klim	en	een	afda-
ling	zorgden	voor	afwisseling	in	het	landschap	en	leverden	
soms	prachtige	vergezichten	op.

En	plots	duikt	daar	zomaar	uit	het	niets	op	een	onverwach-
te	plaats,	een	eerste	rustpost	op.	We	werden	getrakteerd	
op	versnaperingen	zoals	een	banaan	of	een	suikerwafel	
wat	zorgde	voor	de	nodige	energietoevoer	en	uiteraard	
drinkbaar	water	zoveel	we	maar	wilden	en	dat	was	nodig	want	de	zon	brandde	ongenadig	en	
de	temperatuur	was	al	aardig	opgelopen.

Meerdaal Nature trail 15/05/2022
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De	wandeling	bracht	ons	ook	naar	de	
kapel	‘OLV	van	Steenbergen’,	dat	mocht	
uiteraard	niet	ontbreken	want	zeg	nu	zelf,	
op	Vlaanderens	wegen	kom	je	altijd	wel	
een	kapelletje	tegen,	al	is	deze	iets	groter	
uitgevallen	dan	de	gebruikelijke	kapel-
letjes.	De	deur	van	de	kapel	in	barokstijl	
stond	uitnodigend	open	en	je	kon	vrij	een	
blik	werpen	op	het	fraaie	interieur.	Ver-
moedelijk	was	de	kapel	speciaal	voor	de	
wandelaars	uitzonderlijk	vroeger	open	dan	
de	openingsuren		aangaven.		

Stilaan	naderden	we	de	middagrustpost	
en	in	plaats	van	de	gebruikelijke	sandwich	
of	boterham,	werden	we	deze	keer	ver-
gast	op	pasta,	al	dan	niet	vegetarisch	en	
een	welkome	afwisseling	op	ons	gewone	
zondagmaal.	Als	trailwandelaar	kregen	
we	op	iedere	rustpost	toch	echt	wel	meer	
dan	voldoende	eten	en	drinken.	Deze	keer	
hadden	we	ons	op	deze	overvloed	voor-
zien	en	dus	helemaal	…	niks	meegebracht	
want	we	hadden	inmiddels	geleerd	dat	
we	na	de	Brabantse	trail	met	meer	naar	
huis	gingen	dan	dat	we	meebrachten.

De	temperatuur	had	zich	ondertussen	ver-
dubbeld	naar	26°	en	waar	we	in	de	voormiddag	nog	konden	genieten	van	de	relatieve	koelte	
in	de	bossen,	werden	we	na	de	middag	ongenadig	gemarteld	door	de	brandende	zon.	De	
tocht	ging	nu	immers	grotendeels	langs	velden	en	open	wegen.	Hoewel,	op	een	zeker	ogen-
blik	wandelden	we	toch	langsheen	een	beekje	over	een	vlonderpad	en	kwamen	zowaar	een	
modderig	stukje	bosweg	tegen!	Dat	bracht	even	de	herinnering	aan	de	modderwegen	van	
enkele	maanden	terug	naar	boven	maar	dat	was	van	korte	duur.	Zeker	was	dat	we	even	vuil	
als	in	januari	aan	de	eindmeet	naderden.	Zaten	we	in	januari	tijdens	de	eerste	trail	onder	de	

modder,	dan	was	het	nu	het	zand	dat	aan	ons	kleefde.	

Eindelijk,	in	de	late	namiddag	hoorden	we	de	muziek	van	de	finish	
al	op	voorhand,	wat	nog	eens	voor	extra	aanmoediging	zorgde	en	
daar	om	de	hoek,	zagen	we	de	rode	(in	werkelijkheid	oranje)	loper	
al	op	ons	wachten.	Na	de	biep	voor	het	uitscannen,	nog	even	gri-
massen	voor	de	foto	en	een	mooie	attentie	ophalen.	We	kregen	
immers	een	origineel	aandenken	:	een	buff	of	neksjaal	met	een	print	
van	de	Meerdaal	Nature	trail	erop.	Het	polsbandje	konden	we	in-
wisselen	voor	een	Bierbeekse	Tripel	waarvan	we	de	dorpsbrouwerij	
onderweg	gepasseerd	waren.

Vroeger	dan	ge-
woonlijk	en	volledig	
uitgeput	ben	ik	mijn	
bed	ingerold	met	
de	herinnering	aan	
een	vermoeiende	
maar	mooie	zon-
dag	in	gedachten.

Carine	Beetens
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Verslag busreis naar Heusden-Zolder

Eindelijk,	zondag	24	april	ll.	mochten	we	voor	de	eerste	keer	sinds	2	jaren	terug	op	busreis.	Ons	
doel	was	Vlaanderen	Wandelt	Lokaal	in	Heusden-Zolder,	een	organisatie	van	WSV	Wandelend	
Paal.	We	hadden	deze	busreis	gepland	als	tegenbezoek	want	die	club	zou	ons	bezocht	heb-
ben	tijdens	Gent	bij	nacht	2021.	Maar	Corona	besliste	toen,	dat	we	niet	mochten	organiseren	
en	Wandelend	Paal	heeft	de	plannen	om	ons	een	bezoek	te	brengen	op	zaterdag	10	decem-

ber	2022	voor	Gent	bij	Nacht,	als	Co-
rona	het	deze	keer	wel	toelaat.

7u30	stipt	konden	we	vertrekken	met	
een	Begonia	bus,	voor	de	eerste	keer	
met	62	plaatsen.	Vele	leden	zien	het	
nog	niet	zitten	om	met	een	bus	mee	
te	rijden	dus	dan	is	er	één	oplossing	de	
bus	verkleinen.	Uiteindelijk	hadden	60	
leden	ingeschreven	voor	deze	busreis	
waaronder	vele	nieuwe	gezichten	en	
daar	zijn	we	enorm	blij	om.	Uiteraard	
zijn	we	zeker	tevreden	dat	vele	“oude	
getrouwen”	ons	niet	in	de	steek	heb-
ben	gelaten.	

Na	anderhalf	uur	rijden,	kwamen	we	
aan	in	het	ruime	Sint-Baafscomplex,	het	ankerpunt	voor	Vlaanderen	Wandelt	Lokaal.	In	en	rond	
de	zaal	was	er	heel	wat	animatie	te	zien	rond	dit	gebeuren,	een	ruime	infostand,	een	stand	
van	WSVL	en	een	uitzendpost	van	de	Stadsradio	Vlaanderen,	die	de	ganse	dag	uitzond	en	in-
terviews	afnam	van	de	aanwezige	prominente	personen	maar	ook	van	2	Florastappers,	nieuwe	
leden	die	hun	doop	maakten	voor	de	
busreizen.	En	ze	hebben	dit	fantastisch	
gedaan……	dank	voor	de	promo	voor	
Florastappers	Gent	vzw.

De	parcoursbouwer	van	deze	club	had	
een	droomparcours	uitgezocht.	Hij	had	
3	lussen	van	10	km	uitgewerkt.	De	eerste	
lus	ging	richting	Beringerheide,	aan	de	
overkant	van	de	weg	Beringen-Hasselt.	
Over	slingerende	paadjes	wandelen-
den	we	tussen	struiken	en	langs	akker-
land.	We	staken	de	spoorlijn	Hasselt-Mol	
over	en	kriskrasten	we	door	geurig	den-
nengroen	en	langs	verstilde	weilanden.	
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Na	een	tweede	oversteek	van	de	spoorweg	bleven	we	genieten	van	het	frisse	lentegroen,	
bomen	en	struiken	met	hun	nieuwe	blaadjes,	bloeiende	gras-	en	beekkanten,	vogels	die	hun	
eerste	lentelied	zongen….	Aan	het	sportstadion	van	De	Veen	bleven	we	het	fitnessparcours	
volgen,	alweer	tussen	de	dennen	tot	de	oversteek	van	de	weg	Beringen-Hasselt.		Ook	aan	de	
overkant	bleef	het	groen	wandelen,	deze	keer	door	de	uitlopers	van	het	Domeinbos	Van	Soest.	
Na	tien	kilometer	genieten	van	zoveel	groen	stonden	we	weer	aan	de	startzaal.

Lus	2	bracht	ons	even	door	de	woon-
straten	van	Eversel	om	dan	in	het	bos	
te	verdwijnen.	Waren	we	in	de	eerste	
lus	opgesloten	in	het	groen,	dan	kregen	
we	nu	meer	open	ruimte	en	konden	we	
wat	meer	rond	kijken.	Wat	er	ons	enorm	
opviel	was,	dat	er	in	menig	voortuintje	
geen	gras	te	bespeuren	was	maar	alle	
verschillende	tinten	en	formaten	van	
steenslag.	We	werden	naar	de	vallei	
van	de	Mangelbeek	gestuurd,	waar	we	
onder	de	brug	van	het	vroegere	kolen-
spoor	wandelden.	Langs	deze	spoorlijn	
denderden	halverwege	vorige	eeuw	
dagelijks	treinen	volgeladen	met	steen-
kool	richting	kolenhaven,	aan	het	na-

bije	Albertkanaal.	Nu	heerste	hier	alleen	de	stilte	en	konden	we	terug	genieten	van	het	groen.	
Het	onooglijk	Kongopadje	stuurde	ons	door	het	bosgroen	naar	de	uitlopers	van	het	Boekt	(ook	
een	deel	van	Heusden-Zolder).	Een	verborgen	groene	tunnel	zette	ons	aan	de	oversteek	van	
de	drukke	weg,	met	aan	de	overkant	het	kasteel	van	Meylandt.	Wat	een	mooi	plaatje!	Aan	de	
achterkant	ervan	staken	we	de	Mangelbeek	over	en	door	het	gebroekte	gingen	we	naar	de	
rand	van	Heusden.	Even	op	adem	komen	om	tot	slot	de	finale	van	deze	2de	lus	in	te	gaan	met	
de	doorsteek	van	de	bossen	van	Van	Soest.	De	lange	beukendreef,	die	we	hier	doorwandel-
den,	zou	zo	weggeplukt	kunnen	worden	uit	het	Zoniënwoud.	Bij	aankomst	hadden	we	terug	10	
km	gestapt.

De	aanloop	van	lus	3	liep	even	samen	met	lus	2,	doch	koos	uiteindelijk	voor	een	eigen	tracé.	
De	parcoursmeester	vond	hier	ook	heel	wat	bospaadjes	en	leidde	ons	naar	de	Stabroekse	Mo-
len,	een	watermolen	die	hier	vroeger	draaide	op	de	nu	gedempte	Mangelbeek.	We	kwamen	
langs	het	Vogel-	en	Zoogdieren	Opvangcentrum	en	doken	alweer	de	bossen	in.	Over	enkele	
bredere	veldwegen	bereikten	we	het	Albertkanaal,	met	zicht	op	de	nieuwe	brug	van	Gene-
bos	(Lummen)	en	verderop	de	nieuwe	brug	van	Beringen,	met	een	lengte	van	175	m,	die	de	
langste	boogbrug	van	ons	land	is	geworden	(een	hoogte	van	30	m).		Even	flaneerden	we	langs	
de	waterweg	om	dan	over	het	erf	van	een	plaatselijke	boer	te	gaan	(’t	Vroenhof).	Toevallig	
verkocht	die	lekker	hoeve-ijs,	waaraan	we	uiteraard	niet	konden	weerstaan.	Om	dan”	richting	
aankomst	te	wandelen.	

In	de	voormiddag	stapten	wij	het	volledig	verharde	traject	van	de	4	km	af,	omdat	we	met	2	
bestuursleden	uitgenodigd	waren	op	het	persmoment.	Ook	dat	was	piccobello	georganiseerd.	
Nathalie	Didden,	secretariaatsmedewerker	van	WSVL	praatte	alles	vlot	aan	elkaar	en	stelde	
de	verschillende	sprekers	op	een	aangename	manier	voor.	De	burgemeester	van	Heusden-
Zolder,	de	heer	Mario	Borremans,	toenmalig	Minister	Wouter	Beke,	de	voorzitter	van	WSVL,	de	
heer	Lieven	Hostens	en	de	voorzitter	van	
WSV	Wandelend	Paal,	de	heer	Eddy	Broos	
brachten	elk	op	hun	beurt	een	korte	ver-
woording	van	het	doel	van	“Vlaanderen	
Wandelend	Lokaal”	en	de	toekomst	van	
WSVL.	Na	de	speeches	werden	we	getrak-
teerd	met	mini	koffiekoeken	en	bubbels,	
zoveel	als	we	wilden.	

Het	was	niet	alleen	voor	ons,	maar	voor	
alle	Florastappers	een	zeer	geslaagde	bus-
reis.	Velen	tekenden	terug	in	voor	de	vol-
gende	busreis	naar	Eksel	op	zondag	17	juli	
a.s.	Wil	jij	er	ook	bij	zijn,	stuur	dan	vandaag	
nog	een	mailtje	naar	florastappersgent@
proximus.be!

Verslaggever:	Claudine
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Za	02	juli	 4	ptn		 vzw	Wandelclub	De	Natuurvrienden	Deinze	(3140)
	 07.00	–	15.00	 23e	Dreventocht	 6-10-15-20	km
	 	 	 Zaal	Oud	Gemeentehuis,	Xavier	De	Cocklaan	5,	Deurle

Zo	03	juli	 4	ptn	 Reynaertstappers	vzw	(3150)	 SPAARKAART
	 06.00	–	15.00	 4e	Runners’Lab	Walk	Classic	 5-10-15-20-25-30-40-50	km
	 	 	 Jeugdkantine	Sporting	Lokeren-Temse,	Daknamstraat	91,	Lokeren

Za	09	juli	 4	ptn	 Hanske	de	Krijger	Oudenaarde	vzw	(3233)	
	 06.00	–	15.00	 Adriaan	Brouwertochten	 5-10-15-20-25-35-42-50	km
	 	 	 Bernardustechnicum	campus	Gelukstede,	Gelukstede	2,	Oudenaarde

Zo	10	juli	 4	ptn	 WSV	De	Kadees	vzw	(3063)	 8-12-20	km
	 07.00	–	15.00	 Barbecuetocht
	 	 	 Sint-Janshof,	Keerstraat	218,	Ottergem

Za	16	juli	 4	ptn	 WSV	Land	van	Rhode	vzw	(3196)	 6-10-14-18-21	km
	 07.00	-15.00	 26e	Midzomertochten
	 	 	 OC	Oordegem	(aan	kerk	Oordegem),	Oordegemdorp	29,	Oordegem

Zo	17	juli	 7	ptn	 WSV	De	Bosdravers	Eksel	(2048)	 BUSREIS
	 07.00	–	15.00		 Vakantietocht	 4-6-12--20-30	km
	 	 	 Zaal	De	Geer,	Overpelterbaan	14,	Eksel
	 	 	 (Maximum	7	punten	te	verdienen	die	dag)

	 	 1	ptn	 Suggestie	voor	de	thuisblijvers:	De	Trekvogels	Boekhoute	vzw	(3383)
	 07.00	–	15.00	 22e	Twee	Landentocht	 6-12-18-20-24-30	km
	 	 	 Voetbalkantine	De	Klauwaarts,	Beekstraat,	Assenede

Woe	20	juli	 3	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 15.00	 	 Klaarzetten	startzaal	en	rustposten	Zomertocht
	 	 	 (Maximum 4 punten te verdienen die dag)

Do	21	juli		 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)	 7-10-14-21-30-50	km
	 06.00	–	15.00	 Zomertocht
	 	 	 Patrokring,	Kon.	Astridlaan	24,	Bottelare
	 	 	 (Meehelpen halve dag 5 ptn, hele dag meehelpen 10 ptn)
   (MAXIMUM 10 PUNTEN te verdienen die dag)

Zo	24	juli	 4	ptn	 WSV	De	Colliemolen	Oostnieuwkerke-Staden	(5328)
	 06.30	–	15.00	 Bebloemingstocht	 6-10-15-18-23-30	km
	 	 	 Vrije	Basisschool,	Bruggestraat	24,	Staden

Za	30	juli	 4	ptn	 Koninklijke	Wandelclub	Kadee	Bornem	vzw	(1018	 SPAARKAART
	 07.00	–	15.00	 Binnenschippertochten	 6-12-18-24-30	km
	 	 	 Gemeenschapshuis	Wintam,	Paardenweg,	Bornem

Zo	31	juli	 4	ptn	 WJC	Denderklokjes	Lebbeke	(3226)	 6-12-18-24-32-42-50	km
	 06.00	–	15.00	 Oost-Vlaanderen	wandelt	33e	Dender-	en	Scheldetocht
	 	 	 CC	De	Biekorf,	Stationsstraat	23,	Lebbeke

Za	06	aug	 4	ptn	 vzw	Wandelclub	Natuurvrienden	Deinze	(3140)		 6-10-15-20	km
	 07.00	–	15.00	 25e	Vlastocht
	 	 	 Zaal	Leiezicht,	Oude	Heirbaan	53,	Grammene

Zo	07	aug	 4	ptn	 IJsetrippers	vzw	(4025)	 SPAARKAART
	 07.00	–	15.00	 Omloop	van	de	Druivenstreek	 4-6-12-18-24-30	km
	 	 	 Markthal,	Stationsplein,	Overijse

Za	13	aug	 4	ptn	 Postiljon	Wandelclub	Merelbeke	vzw	(3091)
	 07.00	–	15.00	 Kalkense	Meersentocht	 7-13-16-21-26-29	km
	 	 	 Zaal	Skala,	Colmanstraat	51,	Kalken

Zo	14	aug	 7	ptn	 WC	Zandstappers	vzw	(1044)	 BUSREIS
	 06.30	–	15.00	 Hartje	der	Kempen-wandeling		 4-7-11-14-20-25-32	km
	 	 	 PC	Zandfluiter,	Tulpenlaan	1,	Wechelderzande	
	 	 	 (Maximum 7 punten te verdienen die dag)

Voorkeurtochten kalender
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	 	 1	ptn	 Suggestie	voor	de	thuisblijvers:	Hanske	de	Krijger	Oudenaarde		 	
	 	 vzw	(3233)	 6-12-18-21-27-35-42	km
	 06.30	–	15.00	 Ronde	van	Vlaanderen	voor	wandelaars	
	 	 	 Evenementenhal	De	Qubus,	Lindestraat	45,	Oudenaarde

Woe	17	aug	 3	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 19	u	 	 Klaarzetten	startzaal	en	rustpost	Stropkestocht
	 	 	 (Maximum 4 punten te verdienen die dag)

Do	18	aug	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)	 6-8-13-21	km
	 07.30	–	15.00	 Stropkestocht
	 	 	 Zaal	Gildenhuis,	Loofblommestraat	10,	Sint-Denijs-Westrem
	 	 	 (Meehelpen halve dag 5 ptn, hele dag meehelpen 10 ptn)
   (Maximum 10 PUNTEN te verdienen die dag)

Za	20	aug	 4	ptn	 Wandelclub	‘De	Schooiers”	Wichelen	vzw	(3494)	 5-7-12-18	km
	 07.00	–	15.00	 24e	Schooierstocht
	 	 	 GIBO	De	Meander,	Margote	114,	Wichelen
	 	 	 (Dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

Zo	21	aug	 4	ptn	 WSV	De	Molenstappers	Ruiselede	(5330)	 4-6-9-12-15-20-25	km
	 07.00	–	15.00	 26e	Kermistocht
	 	 	 Zaal	sport	en	spel	(naast	sporthal),	Tieltstraat	46a,	Ruiselede

Zo	28	aug	 4	ptn	 KWB	Laarne	(3331)	 6-10-16	km
	 07.00	–	15.00	 KWB	Voettochtenklassieker
	 	 	 Vrije	Basisschool	Sint-Macharius,	Wegvoeringstraat	1,	Laarne

Za		03	sep	 4	ptn	 Wandelclub	Scheldestappers	Zingem	vzw	(3105)
	 07.00	–	15.00	 18e	Scheldevalleitocht	 6-10-15-21-30	km
	 	 	 Vrije	Basisschool	Gavere,	Bossemstraat	2,	Gavere
	 	 	 (Dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

Zo	04	sep	 4	ptn	 Postiljon	Wandelclub	Merelbeke	vzw		(3091)
	 07.00	–	15.00	 Merelbeekse	Wandeltocht	 6-9-12-15-18-24-30	km
	 	 	 GITO	–	Technisch	Atheneum	Merelbeke,	Potaardeberg	59,	Merelbeke

Voorkeurtochten kalender

Gratis Walking in Belgium 2023
Tot	nu	toe,	zijn	wij	steeds	gul	geweest	met	het	uitdelen	van	het	gratis	wandelboek	“Walking	in	
Belgium”.	Corona	en	de	gevolgen	van	Corona	hebben	onze	kas	voor	een	groot	stuk	geplun-
derd	en	ons	tot	nadenken	gebracht.	Er	zijn	dit	jaar	terug	een	kleine	300	wandelboeken	uitge-
deeld	aan	jullie	allen.	Sommigen	denken	en	zijn	er	zich	van	bewust	dat	wij	deze	boeken	gratis	
ontvangen	van	Wandelsport	Vlaanderen	vzw,	niets	is	minder	waar,	wij	betalen	elk	boek	aan	de	
federatie	en	wij	schonken	dit	aan	alle	leden,	die	vóór	31	december	hun	lidgeld	betaald	had-
den.	

Als	wij	onze	wandelresultaten	in	verhouding	plaatsen	tot	het	aantal	weggeschonken	boeken,	
dan	is	dit	echt	bedroevend.	Van	iedere	georganiseerde	wandeling,	waar	leden	van	Florastap-
pers	Gent	vzw	aanwezig	waren,	krijgt	het	secretariaat	van	de	club	een	namenlijst	van	de	leden	
met	enkel	het	aantal	deelnames	aan	officiële	wandeltochten,	vermeld	in	Walking	in	Belgium.	
Deze	lijsten	worden	opgemaakt	door	Cronolive,	die	de	uitslagen	van	de	wandelingen	regis-
treert.	Er	zijn	leden,	en	dat	zijn	er	zéér	véél,	die	dit	jaar	nog	geen	enkele	wandeling	voor	Flora-
stappers	gestapt	hebben	maar	die	wel	een	boek	ontvingen.	Zij	hadden	beloofd	het	boek	te	
gebruiken.	Misschien	wandelen	jullie	wel,	maar	dan	toch	geen	georganiseerde	wandelingen	
van	de	wandelclubs.

Het	bestuur	heeft	dan	ook	beslist,	dat	er	nog	een	gratis	wandelboek	zal	gegeven	worden	aan	
leden	als	ze	nog	een	te	bepalen	aantal,	georganiseerde	tochten	van	de	wandelfederatie	
gestapt	hebben	in	dit	jaar.	Een	werkjaar	begint	op	1	januari	en	eindigt	op	31	december.	De	lijst	
van	Cronolive	wordt	als	uitvalsbasis	gebruikt.	Je	komt	alleen	maar	voor	in	deze	lijst,	door	je	laten	
scannen	bij	de	inschrijving.	“Zwart	wandelen”	wordt	hier	niet	geteld	en	je	bent	ook	niet	verze-
kerd.	Het	aantal	wandelingen,	dat	je	zal	moeten	hebben,	zal	vermeld	worden	in	clubblad	5.	



42  juli - augustus  Florastappers Gent vzw 

JULI AUGUSTUS
	 1	 Luc	T’JOLEYN
	 2	 Ann	EECKELAERT
	 2	 Caroline	ROGIERS
	 2	 Frankie	EECKMAN
	 2	 Karin	GHYSELS
	 2	 Tanja	OOSTVOGELS
	 3	 Joris	DE	BOCK
	 4	 Gerard	DEVLIEGER
	 4	 Hilde	MICHIELS
	 4	 Isabelle	VAN	DE	STEENE
	 5	 Caroline	VAN	VEIRDEGEM
	 5	 Johan	LARIDON
	 5	 Kris	MOREEL
	 6	 Nicolas	VANDEN	EYNDEN
	 7	 Christiane	DE	SAEDELEIR
	 7	 Claudine	DE	ROEVE
	 7	 Quinten	DHONT
	 7	 Ronny	PETIT
	 8	 Bernard	CASAERT
	 9	 Ellen	COOMANS
	 10	 Philip	D’HONDT
	 10	 Stefaan	BRACKE
	 11	 Vera	CLAEYSSENS
	 12	 Cindy	COUSIN
	 12	 Marie-Louise	BORIAU
	 12	 Martine	FOUQUET
	 12	 Mieke	COLLE
	 13	 Jeroen	VAN	HECKE
	 13	 Kris	FROYMAN
	 13	 Marceline	DE	COSTER
	 13	 Martine	VAN	PUYENBROECK
	 14	 Christiana	VAN	HEE
	 14	 Lieven	STANDAERT
	 14	 Marleen	SUCAET
	 15	 Myriam	VERSPEELT
	 15	 Thierry	FROMENT
	 16	 Filip	ROTTIERS
	 16	 Katty	MERTENS
	 16	 Rudi	VLOEBERGHS
	 17	 Kathy	ROELS
	 18	 Eline	DEVILDER
	 18	 Hilde	DE	SUTTER
	 18	 Isabella	DEWULF
	 18	 Koen	VAN	OVERWALLE
	 19	 David	DETOLLENAERE
	 19	 Natalie	VAN	DEYNSE
	 20	 Ulrike	BUYLE
	 21	 Ingrid	DE	BRUYNE
	 21	 Marie-Rose	VERLEYSEN
	 21	 Martine	DE	WISPELAERE
	 21	 Sabine	VAN	DER	LINDEN
	 21	 Willy	VAN	DE	MOORTEL
	 22	 Geert	MAHEUR
	 22	 Lucette	NUYTINCK
	 23	 Dirck	VANSUYT
	 23	 Wendy	LOOTS
	 25	 Charles	DIERINCK
	 25	 Isabelle	VAN	DURME
	 25	 Patrik	VAN	DE	VELDE
	 25	 Robert	BRACKE
	 26	 Gisele	VAN	DAMME
	 26	 Jan	DESCHILDER
	 26	 Martine	HEYE
	 27	 Joannes	VAN	MIERLO
	 28	 Edwin	VAN	CAUWENBERGE
	 28	 Peter	ROMBAUT
	 28	 Stefaan	DE	MEUTTER
	 29	 Anniek	DE	MEYER
	 30	 Lutgarde	GOVAERT
	 31	 Carine	DE	BRUYNE
	 31	 Jan	POLFLIET
	 31	 Marie-Jeanne	CASNEUF

	 2	 Tim	VERLEYEN
	 3	 Filip	DE	BACKER
	 3	 Frans	DEFLEM
	 3	 Rita	DESMET
	 5	 Alain	DE	MAESSCHALCK
	 5	 Kurt	KERKHOVE
	 6	 Kurt	DE	SMET
	 6	 Wim	VERGAERT
	 7	 Guido	BERGER
	 7	 Kathleen	VISSERS
	 8	 Agnes	VANDENBERGHE
	 8	 Hélène	T	KINDT
	 9	 Christine	VAN	ACKER
	 9	 Ehi	ENAKOYA
	 9	 Marijke	EGGERMONT
	 10	 Alain	BOGAERT
	 10	 Patricia	COOMAN
	 11	 Katy	NUYTTENS
	 12	 Daisy	DE	PAUW
	 13	 Sonja	DE	CASTER
	 13	 Tina	DENYS
	 14	 Monique	DECEUNINCK
	 15	 Charles	LEBON
	 17	 Luc	CLAES
	 17	 Pieter	HAUTEKEETE
	 17	 Viviane	BOCKSTAELE
	 18	 Régine	GOEMINNE
	 18	 Yvonne	VAN	BREEDAM
	 19	 Annick	DHAESE
	 20	 Christine	WILLEMS
	 21	 Johan	DE	VLEESCHOUWER
	 21	 Phara	DE	LOOR
	 22	 Alfons	VAN	DER	PAELT
	 22	 Freddy	POPPE
	 23	 Chantal	VAN	DE	WOESTYNE
	 23	 Hans	DOESSELAERE
	 24	 Hilde	VAN	HOECKE
	 25	 Alain	STORM
	 25	 Eric	VAN	DEN	BROECKE
	 25	 Lydie	SWARTELE
	 25	 Raymond	DE	GROOTE
	 26	 André	DE	TEMMERMAN
	 26	 Mariette	DEWIT
	 26	 Nick	TOLLENAERE
	 26	 Ronald	ROELS
	 27	 Annie	DE	GHEEST
	 27	 Marie	VANDEN	BOSSCHE
	 27	 Monique	DE	FOOR
	 28	 Els	BULTHEEL
	 28	 Oswald	VAN	LOOKEN
	 29	 Chris	HOEBEKE
	 29	 Lieve	VAN	HOUTTE
	 29	 Melissa	DE	WILDE
	 29	 Paul	DE	ROY
	 30	 Annie	DE	VETTER
	 30	 Yves	GARNIER
	 31	 Marleen	OKERMAN
	 31	 Sarah	KERKHOVE


