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Beste Florastappers,

De officiële wandelorganisaties zijn nu weer volop op dreef gekomen. We kunnen opnieuw 
kiezen uit een ruim aanbod georganiseerde tochten. Eindelijk, zou ik zeggen! Het heeft lang 
genoeg geduurd dat we op onze (wandel)honger moesten blijven zitten. Nu de weersomstan-
digheden gunstiger worden en de lente zich volop aan het ontplooien is wordt het zeker de 
moeite om de wandelschoenen aan te doen en er op uit te trekken. Niet alleen om weer eens 
volop vrij te bewegen, te genieten van de ontluikende natuur, maar ook om na een te lange 
periode, de clubgenoten en wandelvrienden weer te kunnen ontmoeten en er een gezellige 
babbel mee te doen. 

Onze eerste organisatie dit jaar konden we gelukkig zonder beperkingen afwerken. Op 20 
maart waren wij en alle medewerkers paraat om de wandelaars te ontvangen. De Flora-
tochten waren opnieuw een feit. Uiteindelijk wisten net geen 2000 wandelaars de weg naar 
Gentbrugge te vinden, een aantal waar we best tevreden over zijn. Die dag was het niet echt 
stralend weer. De volle zon en de blauwe lucht van de dag ervoor én erna moesten we spijtig 
genoeg wel missen maar het kon natuurlijk veel slechter. In elk geval waren de deelnemers 
enthousiast en keerden tevreden en voldaan huiswaarts. Mijn dank gaat dan ook uit naar alle 
deelnemers en onze eigen medewerkers die deze organisatie, zoals steeds, opnieuw in goede 
banen wisten te leiden.

Voor deze maand staat ook onze eerste busreis op het programma. Op zondag 24 april bezoe-
ken we wandelclub Wandelend Paal. Deze club is de ankerplaats van Vlaanderen Wandelt 
Lokaal. Bij het schrijven van deze brief zat de bus nagenoeg vol. We zijn dan ook tevreden dat 
er voldoende inschrijvingen zijn om de uitstap te laten doorgaan. Het is weer een stap in de 
goede richting om ook dit luik van onze clubactiviteiten opnieuw te kunnen aanvatten. In vol-
gend clubblad lees je er uiteraard meer over.

Op 8 mei, Moederdag, hebben we dan onze tweede organisatie dit jaar: de Vrijbuiterstocht te 
Dikkelvenne. Ook voor die tocht zijn we klaar om de wandelaars een enig mooi parcours aan 
te bieden en hopen dat iedereen onder een stralend zonnetje zal kunnen genieten van deze 
mooie streek. 

Verder in dit blad zal je bij de rubriek “nieuwe leden” zien dat onze Florafamilie goed is ge-
groeid. Ik heet hierbij al deze nieuwe leden van harte welkom in de club en wens hen veel 
plezier toe met deze gezonde ontspanning.

Vorig clubblad had ik aangekondigd dat er kandidaten hadden toegezegd om toe te treden 
in het bestuursorgaan van de club. Tijdens de algemene vergadering, die ondertussen heeft 
plaatsgevonden, zijn beide kandidaten, Luc Criel en Guido Ardeel, via stemming, unaniem 
aanvaard als bestuurders van Florastappers Gent vzw. Proficiat en van harte welkom in de be-
stuursploeg. 

De meimaand is traditioneel ook de maand van de communie- en lentefeesten. Nadat die ge-
durende een paar jaar ook niet op de gewone manier konden doorgaan, zal het een verzuch-
ting zijn dat deze feesten dit jaar opnieuw, zoals weleer, kunnen georganiseerd worden. Van 
harte proficiat aan de communicanten, de fiere ouders en grootouders. Maak er een leuke en 
onvergetelijke dag van.

Tot slot wens ik iedereen veel wandelplezier toe en hoop jullie talrijk te mogen ontmoeten op 
de diverse wandeltochten. 

Hou jullie gezond en tot ergens op het wandelterrein.

Jullie voorzitter,
Gerard,

Brief van de voorzitter
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Vrijbuiterstocht 08 mei 2022 - Dikkelvenne, het bronnendorp
Dikkelvenne is reeds vele jaren de uitvalsbasis van één van onze mooiste organisaties. 
Ook dit jaar kunnen we opnieuw gebruik maken van de gastvrijheid van de Vrije Basis-
school als startzaal van onze Vrijbuiterstocht. Starten kan tussen 7.30 uur en 15 uur en 
er is keuze tussen 6, 9, 12, 16 of 21 km en alle afstanden gaan langs één of meerdere 
rustposten. Dit jaar is er voor het eerst ook een 4 km voorzien. Deze afstand heeft geen 
rustpost onderweg.

Zoals reeds enkele jaren, heeft deze organisatie opnieuw plaats op Moederdag, zon-
dag 08 mei. Ook dit jaar worden de mooiste plekjes van de regio opgezocht met een 
verscheidenheid aan afstanden maar met één rode draad: rustig genieten van de rijke 
ontluikende natuur. 

Reden te meer om Florastappers Gent eens een bezoekje te brengen en te genieten 
van een mooie wandeltocht in een zéér mooie, rustige, landelijke- en lentefrisse regio. 

Een tocht, aan de poort van de Vlaamse 
Ardennen, die zich vooral situeert in de 
Scheldevallei op het grondgebied van Dik-
kelvenne, Gavere en de oostelijk gelegen 
deelgemeenten van Zwalm meer bepaald 
de deelgemeenten Nederzwalm en Meile-
gem. Het betreft een streek die vooral rust 
uitstraalt. Het is de ideale gelegenheid om 
even aan de dagelijkse sleur en spannin-
gen te ontsnappen. Het is het moment om 
de longen te vullen met zuivere lucht en 
huiswaarts te keren met nieuwe energie. 
Voor velen van ons wordt het even een 

vlucht uit het drukke stadsleven in een omgeving waar de voetganger en de fietser 
koning zijn en waar vele paden en straatjes nog verkeersluw zijn.

De streek rond Dikkelvenne heeft een zeer gevarieerd landschap waar laagvlakten en 
heuvelland elkaar afwisselen met prachtige vergezichten. Het is een streek die vooral 
gespaard is gebleven van industrie en snelwegen en waar het landelijk karakter nog 
hoogtij viert. Een landschap met vele 
waterplassen, oude Scheldemean-
ders, die nu een geliefkoosd oord 
zijn van vele soorten watervogels en 
-wild. Sommige plassen worden bo-
vendien gebruikt als visvijver.

Dikkelvenne, het bronnendorp, be-
hoort tot de oude nederzettingen 
langs de Schelde. In 817 ten tijde van 
Karel De Kale, kleinzoon van Karel De 
Grote was er al sprake van Ticlevinni, 
het huidige Dikkelvenne. In de dorps-
kern treft men de Sint-Pieterskerk aan 
(1824-1826) in neogotische stijl, met 19de eeuws meubilair en een doopvont opgetrok-
ken in Balegemse zandsteen. In de kerk pronken beelden van H. Hildegardus en de 
H. Christiana, aan wie volgens de legende de oorsprong ligt van de vele bronnen die 
Dikkelvenne rijk is.
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Reeds van bij aanvang splitsen de 
4, 6 en 9 km zich van de overige 
afstanden af. Ze dwarsen de Nijver-
heidsstraat en vervolgen hun weg 
langs “De Wieleman”, een nieuwe 
verkeersluwe woonwijk. Dit slechts 
voor een paar 100 m, want wat ver-
der in de Sint-Christianastraat kun-
nen alle afstanden, die op dat punt 
samengekomen zijn, genieten van 
een prachtig vergezicht over de 
Scheldevallei. We dalen dan steil 
af (maar wees gerust, er komen 
nog klimpartijen!) naar het Sint-
Christianaparkje met de mooi gerestaureerde bedevaartkapel. Wat verder steken we 
de Boeversbeek over en alle afstanden zetten hun tocht verder langs smalle en vooral 
rustige weggetjes, door weiden en velden. Een eindje verder splitst de 4 km zich van de 
overige afstanden af. 

Het is uitbundig genieten van de natuur in volle lentebloei met enkel het geluid van 
ritselende bladeren en het tsjilpen van de 
vele vogels. Vooraleer de rustpost te be-
reiken hebben we nog een forse klimpartij 
door de voormalige boomgaard van het 
Fruitbedrijf Meire (met dank aan de nieuwe 
eigenaars en de Provincie Oost-Vlaanderen) 
om deze opnieuw open te stellen voor onze 
wandelaars). Honden moeten daar wel aan 
de leiband gehouden worden. In de rustpost 
aangekomen kan je uiteraard genieten van 
een natje en een droogje en napraten over 
het reeds gedane parcours.

Zoals ik reeds eerder zei splitsten de 12, 16 en 21 km zich van bij het begin af, van de 
kortere afstanden 4, 6 en 9 km. Na een paar honderd meter gaan deze opnieuw uit 
mekaar. De 12 en 16 km slaan een smal paadje in, de 21 gaat rechtdoor. De 21 km 
gaat langs veldwegen en dreven tot ze 
opnieuw samenkomen met de 12 en 
16 km. Beide zetten ze hun weg verder 
door de velden. Na een kort stukje tus-
sen de bebouwing te wandelen steken 
ze de Nijverheidsstraat over en dalen 
dan de Halsberg af. Ze gaan verder 
door de eerste boomgaarden, die we 
dit jaar verder in dalende richting be-
wandelen. Hopelijk kunnen de wande-
laars nog genieten van de bloesems 
maar zeker van het mooie panorama 
op de lager gelegen Scheldevallei. Via 
de Rotsestraat vervoegen ze dan de 4, 6 en 9 km tot aan de gezamenlijke rustpost.
Vanaf de rustpost maken de 9, 12, 16 en 21 km een extra lus. Via de Oude Schel-
destraat gaan deze afstanden richting Kaaihoeve. Ook dit jaar kregen we de toelating 
om door een gedeelde van de educatieve tuin van de Kaaihoeve te stappen. Deze 
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natuurtuin verschilt van de klassieke 
(cultuur)tuin doordat de begroeiing 
zich in grote mate spontaan ontwik-
kelt. Door variatie aan te brengen 
in het oorspronkelijke milieu en de 
onderhoudswerken ontstaan ver-
schillende plantencombinaties. De 
natuurlijke processen bepalen uit-
eindelijk wat er op een bepaalde 
plaats groeit. De weide met diverse 
bloeiende bloemen wordt in het 
parcours opgenomen. Hierbij wil ik 
de verantwoordelijke van De Kaai-
hoeve danken voor het toegankelijk 
stellen van dit prachtig stukje natuur.

Bij het verlaten van de bloemenweide splitsen de 21 km zich van de 9, 12 en 16 km 
af. De 21 km gaat via een korte klim naar de Meilegemstraat die ze een eindje volgt 
richting  Hermelgem. Vanop deze hoogte is opnieuw een prachtig vergezicht op de 
Scheldevallei te aanschouwen. Wat verder gaan de 21 km linksaf een smal paadje in 
en komen zo langs rustige wegen en paadjes aan de Stampkotbeek, die ze een eindje 
volgen. Verder gaat het richting Hermelgem en door de velden opnieuw richting Kaai-
hoeve. Een eindje vóór De Kaaihoeve slaan deze linksaf het pad in, dat hen langs de 
eerste Scheldemeander richting Scheldedijk voert. Ondertussen zijn ook de 9, 12 en 16 
km vanuit De Kaaihoeve erbij gekomen. Samen volgen deze nu de Scheldedijk om wat 
verder weer af te slaan naar een tweede Scheldemeander, waar ze opnieuw kunnen 
genieten van een prachtig stukje natuur.  Via de Eikstraat gaan ze dan, in stijgende lijn, 
voor een tweede bezoek aan de rustpost. 

Na de nodige krachten te hebben opge-
daan in de rustpost, zetten alle afstanden 
samen, behoudens de 4 km, hun tocht ver-
der richting het gehucht Vrekkem. Na een 
veldwegel doorkruist te hebben dwarsen ze 
de Kerkstraat. Wat verderop splitsen de 4, 
6, 9 en 12 km zich af van de overige afstan-
den. De 16 en 21 km splitsen zich na 100 m 
opnieuw. Deze maken nog een ommetje 
langs autoluwe baantjes en paadjes richting 
Helleve, om uiteindelijk samen te komen met 
de 4, 6, 9 en 12 km ter hoogte van de Graaf 
Louis de Lichterveldestraat. 

Samen stappen ze dan richting dorpskern en gaan langs het nieuw ingerichte dorps-
plein en de Sint-Pieterskerk. Als finale is er dan nog een stevig  klimmetje (het venijn 
zit hem in de staart) tot aan de aankomst. Uiteindelijk komt iedereen - misschien moe 
maar zeker voldaan van al deze natuurpracht en rust, aan in de startzaal.

Ik hoop dat ik jullie een beetje warm heb gekregen om de wandelschoenen aan te 
trekken, maar zoals vorige edities wordt het weer een organisatie om de vingers van af 
te likken. Natuur en rust is troef. Jij bent toch ook van de partij?

Gerard,
(Parcoursmeester van dienst) 
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• In Oost-Vlaanderen zijn er 2 clubs die ontslag genomen hebben:
 - 3379 Koninklijke Fusie Club Gavere-Asper
 - 3313 Durmestappers
 Deze clubs zullen dus niet meer organiseren.

• De huidige lidkaart 2022 blijft ook behouden in 2023. Gooi ze dus niet weg. Ze blijft 
geld waard voor jou!

• Vanuit de federatie wordt het verspreiden van folders zo veel mogelijk afgeraden. 
Het brengt voor de organisatoren een berg afval mee na de tocht. De wandelaars 
worden op de hoogte gebracht van de wandelingen via verschillende andere ka-
nalen vb. clubblad, www.wandelkalender.be, enz.

• Wie iets tegen komt op een wandeling, kan ofwel de ongevalsaangifte aanvragen 
aan zijn eigen club of aan de organiserende club. De wandelaar moet zelf de aan-
gifte invullen en verzenden via e-mail naar Ethias. Kortweg: als je als Florastapper iets 
tegenkomt, neem info bij Claudine en zij zal je helpen.

Nieuws vanuit de federatie

Annulatie Tweedaagse van Blankenberge

Dit jaar krijgen we onze Tweedaagse van Blankenberge niet meer georganiseerd.
 
Er zijn te veel praktische elementen die we niet op tijd op orde krijgen zodat we de 
kwaliteit niet kunnen garanderen.
Volgend jaar zullen we er een lap op geven op 6 & 7 mei 2023!
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Tijdens de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van februari 2022 hebben we af-
scheid genomen van 3 bestuursleden en 1 bestuursmedewerker. In een normaal werk-
jaar zouden we dit georganiseerd hebben tijdens het ledenfeest, maar nu in corona-
tijden zijn er geen normale situaties meer. Op het einde van de vergadering nam onze 
secretaresse het woord en las zij volgende tekst voor: 

Vandaag staan we hier voor het afscheid van 3 bestuursleden en 1 bestuursmedewer-
ker. 

Hubert, onze huidige penningmeester liet ons vóór Corona reeds weten dat hij op 70 
jarige leeftijd zou stoppen als bestuurslid en uiteraard als penningmeester. Ondertussen is 
deze pandemie een periode van bijna 3 jaar geworden en heeft Hubert er deze termijn 
bijgedaan en heeft hij ons toen beloofd “ik laat jullie nu niet in de steek”. Dank u wel, 
Hubert en uiteraard Sylvie.

Nu, is de pandemie toch stilletjes aan het uitdijen en is het nu het moment om Hubert 
en Sylvie uit te zwaaien. Hubert heeft 11 jaar geleden deze functie aanvaard op voor-
waarde dat Sylvie, zijn dochter hem kon bijstaan om alle cijfertjes in de boekhouding 
op computer in te voeren. Zij hebben dit ondanks een moeilijke periode in hun privéle-
ven, het overlijden van zijn echtgenote en mama van Sylvie, stipt, correct en punctueel 
verricht. Dit mag gezegd worden, in naam van alle bestuursleden, van alle leden van 
de algemene vergadering en van alle Florastappers. In mijn carrière van secretaresse 

Afscheid van 3 bestuursleden en 1 bestuursmedewerker
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en dat is ondertussen ook al 22 jaar heb ik 3 penningmeesters gekend en daar steekt 
Hubert met kop en schouders bovenuit. Hij werkte discreet. Hij beheerde de centen van 
de club alsof het zijn eigen centen waren. Hij heeft nooit een betaling verricht zonder 
het advies te vragen van zijn medebestuurders. Hubert had zijn idee, hij kon dit steeds 
duidelijk argumenteren en dikwijls moesten we hem volgen omdat hij gelijk had. Sylvie 
assisteerde hem en zij zorgde ervoor dat alle inkomsten en uitgaven in de juiste rubrie-
ken geboekt werden, dat we steeds op een vergadering de correcte cijfers hadden op 
papier, dat we na een tocht de in- en uitkomsten van de tocht kenden met het resul-
taat als gevolg. 

Beste leden van de algemene vergadering, ik kan hier nog honderden woorden uit-
spreken over onze penningmeester en 
hulpboekhouder aller tijden. Misschien 
kunnen we als eerbetoon aan deze 
2 mensen een staande ovatie geven 
en een zeer luid applaus. Als bestuur 
laten we jullie niet zomaar gaan. We 
hebben geen bloemen voorzien want 
bloemen verwelken maar we bieden 
jullie graag 2 cadeaubonnen aan, 
waar jullie zeker zullen kunnen van ge-
nieten en hopelijk nog eens aan ons 
denken. Sylvie en Hubert, we zeggen 
jullie geen vaarwel maar we hopen, 
zolang het kan, dat we jullie op onze grote tochten nog als medewerker mogen ver-
wachten. Jullie zijn steeds welkom bij ons en bij Florastappers Gent.

Christiaan en Fabienne heb-
ben tijdens één van de laat-
ste vergaderingen van het 
jaar 2021 te kennen gege-
ven dat zij hun mandaat als 
bestuurder willen neerleg-
gen. Ze vertrekken zeker niet 
met slaande deuren, maar 
zij vinden meer hun ding in 
de korfbalclub en daar heb-
ben we alle begrip voor.  
Christiaan en Fabienne, jullie 
mandaat was niet zo lang 
als dat van Hubert maar de 

tijd, dat we jullie gekend hebben als bestuurder hebben jullie zeker jullie handen uit de 
mouwen gestoken om o.a. Sabine en Patrick steeds te helpen bij het laden en lossen 
van de camionettes, bij het afhalen van materiaal bij de uitleendiensten, bij al onze 
tochten en bij de voorbereidingen en de opruimingen van onze tochten en hebben 
jullie steeds actief meegewerkt tijdens de vergaderingen. We zeggen jullie ook geen 
vaarwel want jullie hebben eveneens te kennen gegeven dat jullie nog steeds willen 
meewerken tijdens de tochten, als het lukt. Fabienne en Chris, ook aan jullie een welge-
meende dank u wel en ook hierbij past een bruikbaar geschenk.
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De 55e editie van de Europese Mars 
van de Herinnering en de Vriendschap 
(MESA) vindt plaats van 21 tot 24 juni 
2022. Bent u van de partij voor dit grote 
feest van sport, vriendschap en herin-
nering? 

Hieronder hebben we enkele belangrijke info verzameld:

1 Formules van deelname
U hebt de keuze tussen VIER formules van deelname:
Voor degenen die wandelen gedurende de VIER dagen:
• Formule A – genoemd « All In » : omvat de wandeltocht, het logement, alle maal-

tijden en het vervoer met bussen ‘s morgens naar de startplaats en ‘s namiddags 
terug naar de kampen. Voor logement heeft u de keuze tussen militaire tent (nog 
te bevestigen), persoonlijke tent, mobilhome, caravan.

• Formule B – genoemd « Maaltijden en Vervoer »: omvat de wandeltocht, de maal-
tijden genomen in een MESA kamp, en het vervoer met bussen heen (vanaf de 
omgevingen van het kamp) en terug. Voor de overnachting, bent u onafhankelijk 
en organiseert u uw eigen arrangement. Toch, wordt uw deelnamekaart op uw 
referentie kamp aan u uitgedeeld

• Formule C – genoemd « Vervoer » : omvat de wandeltocht en het vervoer met bus-
sen (vanaf de omgevingen van het kamp) en terug. U organiseert uw eigen arran-
gement voor logement en maaltijden. 
Voor degenen die EEN tot VIER dagen wandelen in volledige autonomie:

• Formule D – genoemd « Volledige autonomie » : omvat de deelname aan de wan-
deltocht, maar u bent helemaal onafhankelijk voor uw logement, maaltijden en 
vervoer.

Belangrijke opmerking: voor de drie eerste formules, bent u verbonden aan EEN kamp 
voor de gehele periode; er is dus geen mogelijkheid om van kamp te veranderen ge-
durende de vier dagen.
 
2 Omlopen
De etappes van dit jaar zijn: Martelange (21 Juni), Arlon (22 Juni), Vielsalm (23 Juni), 
Houffalize (24 Juni).
VIER afstanden zijn voorzien elke dag: een parcours in lus vorm van ongeveer 32 km 
(parcours « MESA »), een van 24 Km, een van ongeveer 16 km (parcours « mini-MESA »), 
een van 8 km.
Degenen die de omloop van 8 km hebben gekozen wandelen op dezelfde weg als 
de 16 km tot de grote halte en worden daarna per bus naar het startpunt terugge-
bracht.

Zoals in 2019 en 2021, tijdens de tweede etappe in ARLON, organiseert de MESA bo-
vendien een TRAIL van 24 km in de regio. De liefhebbers van deze discipline of dege-
nen die het willen ontdekken zullen het prachtig vinden! De inschrijving is ook online via 
de website van de MESA of kan nog gebeuren op de dag zelf in de startzone.

Voor de wandelaars, een « grote halte » wordt georganiseerd halfweg, aangevuld 
met kleinere bevoorradingspunten op verschillende plaatsen op de omloop.

De Mesa (= Europese Mars van de Herinnering en de Vriendschap)
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3 Kampen
Dit jaar voorziet de organisatie DRIE MESA kampen: een eerste is georganiseerd door 
de Camping BENELUX in La Roche en Ardenne (600 plaatsen worden gereserveerd 
voor de MESA); de tweede is georganiseerd door het directiecomité van de sporthal 
van Houffalize (300 plaatsen) en de derde georganiseerd door militairen (12-13 Li) voor 
militairen met enkele plaatsen voor burgers in Bastogne.

De DRIE kampen hebben echter maar een beperkte capaciteit te bieden. De toeken-
ning van de plaatsen zal dus in chronologische volgorde van de geldigverklaring van 
de inschrijvingen gebeuren (uw inschrijving is pas geldig vanaf het moment dat de 
betaling op onze bankrekening geregistreerd wordt). 
De soldaten die de 4 dagen in dienst marcheren worden automatisch geregistreerd in 
het Bastognekamp.

4 Vervoer
Alleen degenen die de formule A, B of C gekozen hebben, worden toegelaten om de 
« MESA bussen » te gebruiken die tussen de kampen en de start/aankomst zone rijden.
Degene die voor de formule D (volledige autonomie) geopteerd hebben gaan met 
hun eigen middelen naar de start/aankomst zone. Dit is dus ook de enige mogelijkheid 
voor wie maar één dag wandelt.

5 De inschrijving
Inschrijven kan alleen online (internet). Het is altijd mogelijk om uw gegevens achteraf 
aan te passen zolang u binnen de registratietermijnen blijft door een e-mail te sturen 
naar het adres : srtmesa@marche-mesa.com

De inschrijvingen worden geopend vanaf half maart 2020 tot 5 juni 2021. Na deze da-
tum blijft slechts de mogelijkheid zich in te schrijven voor één of meer etappes volgens 
de formule D (volledige autonomie), tot 13 juni online maar ook in de start zone OP DE 
DAG ZELF van de etappe(s).

De inschrijving online is zeker de gemakkelijkste en de snelste manier, en gebeurt via de 
website van de MESA www.marche-mesa.com. U krijgt een “identificatienummer” en 
een « OGM nummer ».  Deze laatste moet u in het venster (gestructureerde) « medede-
ling » van uw betaling hernemen.

Indien u een gegroepeerde inschrijving maakt voor meerdere personen (meer dan 
2), moet u absoluut een e-mail naar het secretariaat MESA sturen, met een lijst van de 
deelnemers en met de formule (A, B, C of D) die door elke persoon werd genomen, 
anders wordt het heel moeilijk voor het secretariaat de link te maken tussen de beta-
ling en de deelnemers.

Ongeacht de registratieprocedure zal u een bevestigingsmail ontvangen van zodra 
het Secretariaat MESA uw betaling heeft ontvangen. Het zal de samenvatting van uw 
registratie hernemen, Indien u niet beschikt over een e-mailadres zal de bevestiging u 
per post worden toegestuurd.
 
Wie gekozen heeft voor de A, B en C formule ontvangt zijn MESA-kaart op de dag van 
aankomst bij de check-in bij de receptie van het kamp waaraan u verbonden bent. 

Voor verdere info verwijzen wij jullie graag naar www.marche-mesa.com.
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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@proximus.be en uw vragen wor-
den spoedig beantwoord. 

Aantal leden op 20 april 2022: 722

Dirk De Bosscher Heusden
Anita Scheepmans Heusden
Iris De Saeger Massemen
Mieke Vandenbroucke Gent
Anja Van Thuyne Heusden
Nadine Broeckaert Scheldewindeke
Kristien De Clercq Drongen
Ann Van De Weghe Gentbrugge
Willy Colman Sint-Amandsberg
Maria Van Megroot Sint-Amandsberg
Johan Laridon Oostende
Christine Depotter Oostende
Guido Decaestecker Blankenberge
Tania Huys Heusden
Patrick Vercamer Gavere
Kevin Tollebeke Deinze
Stephanie Maes Deinze
Katia De Greve Poesele
Tom De Pauw Bellem
Ingrid Rouges Oostakker
Rudo Vande Velde Oostakker
Agnes Vandenberghe Gent
Virginie Sinty Sint-Amandsberg
Peter Verhe Gent

Glenda Schepens Gent
Wendy Verlinde Sint-Amandsberg
Günther Ermens Erembodegem
Ann De Brouwer Erembodegem
Halinka Lannoo Gent
Tim Verleyen Gentbrugge
Luc De Smyter Sint-Amandsberg
Es Jay Gent
Serge Malfait Beervelde
Patrizia Willems Beervelde
Raainder Peyskens Gentbrugge
Jan Moortgat Elversele
Ingrid De Bruyne St-Denijs-Westrem
Tamara Van Driessche Gavere
Tine Roels Welden
Chris Hoebeke Oosterzele
Nadine Glorieux Wondelgem
Inge De Schuyter Buggenhout
Christine Willems Sint-Amandsberg
Sarah Peeters Duffel
Walter Bracke Gentbrugge
Carine Stampaert Gentbrugge
Carine Detry Gentbrugge
Mieke Dujeu Mariakerke
Stefanie Vermeersch Deurle
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GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR 
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 31 MEI AAN 
KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.

AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
 16/feb 3163 WSV Egmont Zottegem Oombergen 10 
 19/feb 3034 Omloop Kluisbergen Ruien 15 7de
 20/feb 3529 Op Stap Zwalm Munkzwalm 7 
 20/feb 3003 De Lachende Wandelaars Lotenhulle 22 6de
 23/feb 3135 Padstappers Geraardsbergen Bever 10 
 26/feb 6021 Beat the trail Oudenaarde 10 9de
 26/feb 5423 Watewystappers Tielt Tielt 16 
 27/feb 5361 De Textieltrekkers Vichte Kaster 5 
 27/feb 4286 De Sluisstappers Kapelle-o-d-B 5 
 27/feb 1410 De Natuurvrienden Zoersel Zoersel 7 
 27/feb 4147 Wandelclub Kruikenburg Ternat 9 
 27/feb 3278 Wandelclub Roal Benti Eeklo 111 3de
 1/mrt 3010 WSV Wetteren Massemen 23 4de
 2/mrt 5463 Levenslijnteam Damme Moerkerke 11 
 3/mrt 5008 De Duintrappers Westende Lombardsijde 10 
 4/mrt 3150 Reynaertstappers Lokeren 30 2de
 5/mrt 3002 Burchtstappers Herzele Borsbeke 46 7de
 6/mrt 5100 De Nacht van Vlaanderen Torhout 9 
 6/mrt 3149 De Smokkelaars Stekene Stekene 83 3de
 12/mrt 5177 De Brugsche Globetrotters Brugge 7 
 12/mrt 3282 Everbeekse Wandeltochten Brakel 11 
 12/mrt 3304 WAK  Groot Evergem Evergem 70 1ste
 13/mrt 3182 Wandelclub Temse Temse 5 
 13/mrt 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk Opwijk 6 
 13/mrt 5365 Spoetnikstappers Middelkerke 8 
 13/mrt 3003 De Lachende Wandelaars Aalter 78 2de
 15/mrt 5493 Aviflorastappers Ingelmunster  Ingelmunster 10 
 16/mrt 3163 WSV Egmont Zottegem Zottegem 23 9ste
 19/mrt 3140 Natuurvrienden Deinze Kruishoutem 45 6de
 20/mrt 3103 Florastappers Gent vzw Gentbrugge 284 
 24/mrt 3494 De Schooiers Wichelen Impe 17 
 26/mrt 3278 Wandelclub Roal Benti Sint-Laureins 9 
 26/mrt 3002 BE-NL Verbroedering Gent 10 2de
 26/mrt 3196 WSV Land van Rhode Burst 42 4de
 27/mrt 5011 De Keignaerttrippers Oostende Oostende 7 
 27/mrt 3139 WSV De Vossen Buggenhout 7 
 27/mrt 3084 Wandelclub Reigerstappers Lievegem 74 3de
 30/mrt 3105 Scheldestappers Zingem Zingem 34 6de
 3/apr 5412 Kreketrekkers Kortemark Kortemark 8 
 3/apr 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem Meise 24 
 6/apr 3063 WSV De Kadees Aaigem 6 
 8/apr 5303 WTC Nieuwpoort Nieuwpoort 6 
 9/apr 3441 Op Stap door Nukerke Nukerke 13 
 9/apr 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke Denderbelle 64 1ste
 10/apr 4046 WRC Manke Fiel Asse 8 
 10/apr 3150 Reynaertstappers Zele 18 
 10/apr 3140 Natuurvrienden Deinze Machelen 82 2de
 12/apr 5009 Wandelclub Beernem Sint-Joris 14 9de
 14/apr 3149 De Smokkelaars Stekene Stekene 13 4de
 16/apr 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde Melden 39 4de 
 16/apr 3383 De Trekvogels Boekhoute Boekhoute 38 6de
 16/apr 5011 De Keignaerttrippers Oostende Oostende 19 4de 
 17/apr 3135 Padstappers Geraardsbergen Geraardsbergen 66 2de
 17/apr 3201 Wandelclub Gasthofstappers De Klinge 10 
 18/apr 5059 Godelievestappers Ruddervoorde Oostkamp 76 2de
 18/apr 3304 WAK  Groot Evergem Evergem 35 4de
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Dit is een samenwerking tussen 4 wandelclubs, die elk op hun beurt een langere af-
stand organiseren.
Zaterdag 11 juni: .  Sloebertocht door Scheldestappers Zingem (60 km)
Zaterdag 09 juli: Adriaan Brouwertocht door Hanske de Krijger Oudenaarde  (50 km)
Zaterdag 06 aug.: Adriaanstocht door Padstappers Geraardsbergen (50 km)
Zaterdag 24 sept.: Deliriumtocht door Land van Rhode Oosterzele (50 km)

Na deelname aan de 4 tochten ontvang je een aandenken en een bierpakket

Oost-Vlaamse Biergordel, de langeafstandsuitdaging 2022

•	 Op zaterdag 19 januari stapte Chris van Cauwenberghe de 100 km van de Pines 
and Dunes Wintertrail, een prachtige tocht, hoofdzakelijk door het Nationaal Park, 
Hoge Kempen uit. 

•	 Lynn en Tom De Craeke - Van den Broecke  stapten op zondag 13 februari de 33,5 
km uit te Elingen. Chris Van Cauwenberghe stapte er de 50 km uit.

•	 Op zaterdag 5 maart stapten Paul De Roy, Chris Van Cauwenberghe en Marleen 
Bogaerts de 50 km in Tubize uit.

•	 Steve Vande Ginste en Chris Van Cauwenberghe stapten op zaterdag 12 maart de 
60 km tijdens Vlaanderens Mooiste in Brakel uit.

Proficiat voor al deze puike prestaties !

WANDELPRESTATIES

Op 16 februari overleed Willy Coppens op 85-jarige leeftijd. Hij was de (schoon)vader 
van Etienne en Krista Celis - Coppens

Ons oprecht medeleven bij het verlies van je dierbare

FAMILIENIEUWS

ZIEKENBOEG
•	 Op 21 maart werd Brigitte Jouret geopereerd aan de voet.
•	 Op 30 maart werd Claudine Denys geopereerd en kreeg een nieuwe heup.
•	 Op 5 april kreeg Carine Palette een knieprothese.

We wensen hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe 
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De laatste keer, dat we onze Floratochten konden organiseren was in 2019. Op don-
derdag 12 maart 2020 waren de uitpijlers de pijltjes aan het hangen, toen de voorzit-
ter	plots	een	telefoon	kreeg	van	ons	lid,	Frans	Deflem,	lid	van	het	bestuursorgaan	van	
WSVL, dat het land in lockdown ging vanaf vrijdag 13 maart. Kruis door onze Floratoch-
ten van zondag 15 maart 2020. Dus na 3 jaren waren we vol enthousiasme om dit jaar 
opnieuw in te richten op zondag 20 maart vanuit DeVierdeZaal te Gentbrugge.

De weergoden werden ten huize al geruime tijd op voorhand gevolgd en het beloof-
de, een week vooraf, een mooie zonnige zondag te worden. Eindelijk, na 42 jaar gaan 
we eens lenteweer hebben op onze Floratochten en er zijn geen andere wandelingen 
in de provincie, dit moet dus een voltreffer worden, dachten we. Tot 2 dagen voor de 
tocht, de lente volgens de weerberichten zou veranderen in winterse taferelen: er werd 
sneeuw voorspeld. 

Zoals altijd hadden we een zonnige za-
terdag om onze startzaal en onze rust-
posten klaar te zetten en dit gebeurde 
dan ook met vrolijke gezichten overal. 
Alles verliep zeer vlot en na een goed 
uurtje stond de startzaal klaar om de 
wandelaars te ontvangen.

Zondagmorgen, wekker om 5u30 en 
tegen 6u15 naar de startzaal zodat de 
nodige controles door een ploeg van 
6 uitpijlers konden uitgevoerd worden 
op de verschillende omlopen. Alles ok 
in Gentbrugge en Heusden, de pijlen 
waren blijven hangen. Ondertussen kwamen de eerste medewerkers toe en nam ie-
dereen zijn afgesproken post in. Iedereen was present! Het was terug een beetje wen-
nen. Elke wandelaar kreeg bij de scanning een balpen, die was aangekocht voor ons 
40-jarig bestaan in 2020. Al de balpennen werden vooraf uitgetest of ze nog wel wilden 
schrijven na twee jaar gestockeerd te zijn. Gelukkig was dit wel nog het geval.

De leveranciers van de broodjes, het ge-
bak en de soep boden zich aan. De me-
dewerkers waren tevreden, ze konden 
aan de slag. Een prognose van het aantal 
wandelaars maken was niet zo eenvoudig 
maar hier ten huize hadden we ons neer-
gelegd bij een 1 800 wandelaars, gezien de 
nog huidige coronasituatie. Alhoewel onze 
bevoorrading op zijn minimum uitgerekend 
was, waren we toch voorzien op “meer” en 
maar goed ook bleek achteraf. 

Er waren 3 bussen aangekondigd nl. De Zil-
verdistel uit Dendermonde, Blijf jong Gene-

bos en De Natuurvrienden uit Zoersel. Altijd blij om een bus op bezoek te krijgen. Twee 
clubs uit het Waasland, nl. Reynaertstappers vzw en Wandelclub De Lachende Klomp 
hadden hun leden aangespoord om te komen wandelen met een gratis inschrijving en 

Verslag Floratochten zondag 20 maart 2022
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één of meerdere gratis consumpties. Top, 
mannen! Wij beloven het jullie, wij komen 
zeker op bezoek dit jaar!

Onze voorzitter had een parcours ont-
worpen, waarbij hij geen enkel paadje in 
Gentbrugge of Heusden links liet liggen. 
De Gentbrugse Meersen kwamen bij alle 
afstanden uitvoerig aan bod. De 13-km 
stappers kregen zelfs een extra lus naar het 
Oude Gentbrugge richting Bassijnwijk. Dit 
was een gewaagde afwisseling tussen de 
groene zones,  zoals het Van Houtte park, 
enkele	graffiti	partijen	en	nieuwe	stedelijke	

projecten onder meer de Arbed-site. De meesten vonden het best goed, anderen iets 
minder. We evalueren verder en passen het, waar mogelijk, in de toekomst aan. 

De langere afstandswandelaars verlieten 
het Gentse grondgebied en wandelden 
over de Schelde naar het groene Heusden 
met zijn prachtige parken. Zo stonden o.a. 
het Kollebloem domein en het Gemeen-
tepark van Destelbergen op het menu. 
Voor de 24- en de 30 km-stappers werd 
het domein van de Zeilclub RBSC nl. het 
Damslootmeer, uitzonderlijk opengesteld 
die dag voor onze wandelaars en dat was 
genieten… 

De meeste wandelaars waren zeer tevre-
den en wat ons terug opviel, is dat we weer volle lof kregen over de medewerkers: “zo 
vriendelijke mensen en die doen dit allemaal met de glimlach”. Ook de uitpijlers kregen 
vele lovende woorden, zo goed en correct uitgepijld. Het is tof als we al deze pluimen 

krijgen! Deze willen we delen met al onze 
medewerkers. Bedankt want zonder jullie 
kunnen wij niet organiseren! Zie ook verder 
de feedback van een deelnemer die we 
via mail toegezonden kregen.
Uiteindelijk bereikten we het stichtingsjaar 
van onze club wat deelnemers betreft, nl. 
1980 en we waren zeker niet ontevreden. 
Hadden we de regen- en de sneeuwbuien 
niet gekregen in de voormiddag, dan had 
er zeker 2 000 ingezeten. Maar ja, zo is er 
altijd wel iets! We mogen niet vergeten 
dat er nog steeds wandelaars zijn, die niet 

georganiseerd durven wandelen vanwege corona… misschien komt dit ooit wel weer 
goed. Ons ledenaantal kreeg die dag ook een opstoot, wat goed is voor de toekomst 
van de club.

Wij, Gerard en ikzelf hadden vooraf tegen elkaar gezegd, dat als we niet alle pijlen 
kunnen verwijderen op zondag, we nog een paar mensen zouden aanspreken om 
samen met ons op maandag verder af te pijlen. Twee afpijlers werkten zondag zelfs 
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nog een stukje in het donker af. Door de grote opkomst van de afpijlers en het lumi-
neuze afpijlplan, dat Gerard had opgesteld, lag elk pijltje, elk rekkertje en elk haakje op 
zondagavond	terug	in	zijn	bakje.	Proficiat,	mannen!	Daar	kunnen	veel	clubs	enkel	van	
dromen. 

De wandelaars bleven rustig nagenieten van een hapje en een drankje en tegen de 
klok van 18 u konden we met al onze medewerkers de tafels en stoelen opruimen, de 
eindstock van drank en eten opmaken, alles inpakken, de camionette laden en de 
startzaal dweilen. En ja, om 19u15 werden de deuren van de startzaal gesloten, wat 
ons betreft tot onze Spokentocht in november 2022. Een ploegje enthousiaste me-
dewerkers begeleidde nog de camionette tot onze garages om alles mee te helpen 
uitladen. 

Een dikke merci aan al diegenen die meegewerkt hebben aan dit succes, ook aan de 
medewerkers in de rustposten en op het 
parcours want dit verhaal werd geschre-
ven vanuit het oogpunt van de startzaal. 
Jullie hebben ook allen geholpen aan dit 
resultaat. We geven terug rendez-vous 
voor onze volgende organisatie op zon-
dag 8 mei a.s. te Dikkelvenne.

En the day after… stralende zon… Ide-
aal weertje om de 2 droogmolens was te 
drogen… Zelfs dat komt er nog bij na een 
tocht en tot slot moeten dan nog 60 keu-

kenhanddoeken en 24 medewerkerspolo’s gestreken worden. Gelukkig is het werk niet 
altijd voor dezelfde binnen het bestuur en begrijpen we elkaar zeer goed. 

Claudine, secretaresse
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RE: Floratochten van 20 maart 2022
Uytterhaegen Hans
Aan: Florastappersgent@proximus.be
Verzonden: 22/03/2022 18:40

Dag Gerard,

Mag ik u, en bij uitbreiding al de medewerkers aan jullie Floratochten van harte feliciteren met de 
puike organisatie van het evenement? Wij zijn heel regelmatige deelnemers aan jullie wandeleve-
nementen (vooral de Floratochten, Zomertocht, Spokentocht en Gent bij Nacht).

Sinds 11 maanden hebben wij er in onze familie een kleinkind bij en het is niet evident om met 
een dergelijke kleine spruit deel te nemen aan wandeltochten. Daarom had onze dochter zon-
dagvoormiddag telefonisch contact opgenomen met jou, om te vragen of de wandeltocht haal-
baar was met een kinderwagen. En ze was blij verrast met je duidelijke en vriendelijke uitleg.

En je had niet gelogen: het parcours (we hebben de 9 kilometer met werkelijke afstand 8,2 kilo-
meter gewandeld) was onberispelijk uitgepijld. Met duidelijke weergave van het te volgen traject 
voor zowel gewone stappers, rolstoelgebruikers als kinderwagens. Bovendien mochten we in 
een prachtig natuurkader wandelen.

Ook aan de inschrijvings- en afstempelingstafel was alles picobello, en werden de wandelaars in 
de startzaal aan de hand van een groot scherm over allerlei wetenswaardigheden geïnformeerd.
Een dikke pluim voor jullie wandelclub. Er zijn veel clubs die hier een punt mogen aan zuigen! 
Doe zo voort, Florastappers!!!!
Vertel het gerust verder aan uw medewerkers!!!!

Groetjes,
Uytterhaegen Hans
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Einduitslag Floratochten- 2022

 Totaal :   1980 deelnemers 
 Florastappers Gent vzw :   284 (incl. medewerkers)
Medewerkers:    63 
 Niet-aangeslotenen :   265
  
 Plaats Clubnr Clubnaam Aantal

 1 3150 Reynaertstappers 120
 2 3091 Postiljon Merelbeke 102
 3 3163 Wsv Egmont Zottegem 99
 4 3494 de Schooiers’ Wichelen  75
 5 3063 Wsv De Kadees 64
 6 3196 Wsv Land Van Rhode 55
 7 3140 Natuurvrienden Deinze 49
 8 3025 De Lachende Klomp 47
 9 3450 Boerenkrijgstappers 46
 10 1410 De Natuurvrienden - Zoersel 45
 11 3304 WAK Evergem 44
 12 3084 Reigerstappers 42
 13 3003 De Lachende Wandelaars 41
 14 3233 Hanske De Krijger 39
 15 3135 Padstappers 32
 16 2044 Blijf Jong Genebos 31
 17 3149 De Smokkelaars Stekene 28
 18 9999 Wandelsport Vlaanderen 26
 19 3200 De Zilverdistel 25
 20 3143 De  Kwartels 23
 21 3010 Wsv Wetteren 22
 22 4038 De Pajotten Hekelgem 18
 23 3105 Scheldestappers Zingem 17
 24 3226 Denderklokjes Lebbeke 15
  3383 De Trekvogels Boekhoute 15
  3398 Wv De IJsbrekers Haaltert 15
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In elke club wordt bij de organisaties beroep gedaan op tal van medewerkers. Deze 
mensen werken vrijwillig mee voor 1 of meerdere keren per jaar. Hierbij zijn 2 administra-
tieve verplichtingen van belang. 

1. De club moet een medewerkerslijst bijhouden. In geval van sociale controle dient 
dat register voorgelegd te worden. 
2. De personen die meewerken moeten in een aantal gevallen toelating vragen om te 
mogen meehelpen als vrijwilliger: 

•	 Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde is moet geen toelating 
vragen 

•	 Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds moet toelating vragen aan zijn advise-
rend geneesheer 

•	 Wie een uitkering krijgt van de RVA, bijvoorbeeld als (deeltijds)werkloze, als werkloze 
met bedrijfstoeslag (de vroegere naam is Bruggepensioneerde), als je in loopbaan-
onderbreking bent, moet toelating vragen aan de RVA, maar Wandelsport Vlaan-
deren vzw heeft voor werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag een algemene 
toelating gevraagd aan de RVA. De RVA heeft beslist dat werklozen en werklozen 
met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden) geen individuele toelating (C45B) meer 
moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de voorbereiding, de organisatie 
en de opruim van de wandeltochten van een Wandelsport Vlaanderen-club. 

Het machtigingsnummer is Y01/032016/2016-8/45bis.

Er zijn nog 2 aandachtspunten bij die algemene toelating: 

•	 Voor de werklozen die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt mogen de 
vrijwillige activiteiten niet meer dan 28 u per week bedragen. 

•	 De werklozen en werklozen met bedrijfstoeslag blijven hun uitkering ontvangen voor 
zover hun forfaitaire vergoeding die ze krijgen voor hun vrijwillige activiteiten niet 
meer is dan 36,84 euro/dag en in totaal niet meer dan 1.473,37,38 euro/jaar. (Deze 
bedragen gelden voor de vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk samen). 

Wie werkloos is en controle mocht krijgen, kan verwijzen naar deze algemene toelating 
voor vrijwilligerswerk voor Wandelsport Vlaanderen vzw. 

In deze toelating staat niets over mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) 
zijn. Zij vragen dus best nog een toelating aan de RVA via het formulier C45B. Meer info 
hierrond kan je krijgen via de uitbetalingsinstelling (de vakbond of Hulpkas voor Werklo-
zen). 

Algemene toelating van de RVA voor vrijwilligerswerk 2022
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•	 Wandelclub De Hanestappers meldt ons een startplaatswijziging van zijn 18e Voor-
jaarstocht  op 8 mei 2022. De nieuwe startplaats is Sporthal Haneveld, Nieuwe Steen-
weg 74 – 8420 De Haan (Centrum).

•	 Wandelclub W.S.V. De Zombies meldt ons een startplaatswijziging van zijn 17e Dijle-
tocht op 21 mei 2022. De nieuwe startplaats is Steinerschool De Zonnewijzer, Privaat-
weg 7, 3018 Wijgmaal.

•	 Wandelclub W.S.V. Milieu 2000 Lommel meldt ons een startplaatswijziging van zijn 
Limburg Wandelt - Saharatocht op 22 mei 2022. De nieuwe startplaats is WICO Cam-
pus Sint-Jozef, Peter Breugheldreef 4, 3920 LOMMEL.

•	 Wandelclub Op Stap Zwalm meldt ons een startplaatswijziging van zijn 6e Molen-
tocht op 22 mei 2022. De nieuwe startplaats is De Bolster, Gaverstraat 2, 9630 Beerle-
gem (Zwalm).

•	 Wandelclub Wandelclub Kwik Bornem meldt ons een startplaatswijziging van zijn 
Ring Klein-Brabant-tocht  op 29 mei 2022. De nieuwe startplaats is Zaal Kloosterheide, 
Kloosterstraat 89, 2880 Bornem.

•	 Wandelclub De Winkelse Stappers meldt ons een startplaatswijziging van zijn 2e 
Manor Goes Classic-tocht op 4 juni 2022. De nieuwe startplaats is De Meerhoek, Zuid-
hoekstraat, 22, 8880 Sint-Eloois-Winkel (Wevelgem).

•	 Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw meldt ons een startplaatswijziging van 
zijn 14e Meersentocht op 26 juni 2022. De nieuwe startplaats is Sportpark De Cirkel, 
Pijpoelstraat 18, 9260 Schellebelle (Wichelen).

•	 Wandelclub VOS Schaffen vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn Berken-
tocht op 30 juni 2022. De nieuwe startplaats Gildenzaal, Pastorijstraat 1, 3290 Schaf-
fen (Diest).

•	 Wandelclub De 12 uren van Lauwe meldt ons een startplaatswijziging van zijn Voet-
tocht te Lauwe op 3 juli 2022. De nieuwe startplaats is De Wonderwijzer, Hospitaal-
straat 14, 8930 Lauwe.

Startplaatswijzigingen

Bijkomende tochten

•	 Bijkomende tocht op zondag 1 mei 2022 van Wandelclub Internationale Tweedaag-
se Blankenberge vzw. Hun Ceci n’est pas un Tweedaagse-tocht. Start 30 km tussen 
8.00-10.00 vanuit Station Brugge  (Stationsplein 5), start 18 km tussen 11.00-14.00 van-
uit Casino Blankenberge (Zeedijk 150),  Meer info: Vera De Waegenaere  - +32(0)496 
34 16 89 - vera@2daagse.be - http://www.2daagse.be. Enkel met voorinschrijvingen 
van 01/04/2022 t/m 29/04/2022!

•	 Bijkomende tocht op donderdag 5 mei 2022 van Wandelclub Paul Gerard Beringen. 
Hun Lentetocht start vanuit Sint-Sebastiaansgilde, Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Berin-
gen. Meer info: Marc Molenberghs  - +32(0)477 49 39 09 - molenberghsmarc@hot-
mail.com - http://www.wpgberingen.be. Bekijk regelmatig de website, de afstanden 
zijn	pas	één	maand	voor	de	wandeltocht	definitief	gekend.

•	 Bijkomende tocht op zaterdag 21 mei 2022 van KWB Laarne. Hun Lentewandeltocht 
start vanuit Zaal Skala, Colmanstraat 51, 9270 Kalken (Laarne). Meer info: Daniël Van 
den Neste  +32(0)479 82 15 65 - vandenneste.daniel@scarlet.be.

•	 Bijkomende tocht op zondag 11 juni 2022 van Wandelclub Les Culs de Jatte du 
Mauge. De Prélude d’été start vanuit  La Schaltinoise, Rue du Stade 6, 5364 Schaltin 
(Hamois). Meer info: Edith Remy  - +32(0)473 54 70 86 - NA026@ffbmp.be.

•	 Bijkomende tocht op zondag 3 juli 2022 van Wandelclub DSF Kloenstappers. De 
Kloentocht start vanuit ‘T Muizenestje, Beversesteenweg 215 c, 8800 Roeslare. Meer 
info: Hans Dewulf +32(0) 476 93 42 61 - info@kloenstappers.be.
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Gemakkelijk last van blaren ? We geven je een aantal tips om vóór, tijdens en na het 
wandelen blaren te voorkomen of te behandelen.

Over blaren wordt soms wat aanmatigend gedaan. De gouden tip bestaat echter niet. 
Iedereen heeft andere voeten en blaren kunnen heel uiteenlopende oorzaken heb-
ben.

Blaren zijn in feite tweedegraadsbrandwonden, veroorzaakt door mechanische wrij-
ving. Ter hoogte van bepaalde drukplaatsen op de voet ontstaat spanning tussen de 
buitenste en de binnenste huidlagen. Wanneer de spanning lang genoeg aanhoudt, 
dan komen de verschillende huidlagen los van elkaar. De ruimte die daartussen ont-
staat, wordt onmiddellijk opgevuld met vocht en het resultaat is een blaar. Een warm 
milieu zal de vorming van blaren zeker bevorderen. Zolang er geen wonde opduikt, 
blijft de blaar steriel en vormt ze geen probleem, afgezien van wat lichte wrijvingspijn.

Blaren	zijn	niet	specifiek	iets	voor	beginnende	wandelaars,	zoals	wel	eens	wordt	ge-
dacht. Ook getrainde wandelaars die ieder weekend meer dan 30 km stappen, kun-
nen er hardnekkig last van blijven hebben. De oplossing moet je vooral zelf zien te vin-
den. Volgende tips hangen dan ook af van persoon tot persoon. Aan elke wandelaar 
om uit te zoeken, wat bij hem past:

Je vindt hier enkele preventieve maatregelen om blaren te voorkomen tijdens een 
grote tocht of wandelvakantie. Het voorkomen van blaren begint al ver vóór deze be-
treffende wandelingen.

Loop regelmatig. Dat is de enige manier waarop je voeten aan je schoenen kunnen 
wennen. Lange afstanden zijn niet noodzakelijk.

Zorg voor goed passende schoenen. De voeten mogen niet te veel speelruimte heb-
ben. Lederen schoenen ademen beter dan kunststof, wat vooral tijdens warm weer te 
merken is. Een ander nadeel van schoenen in kunststof is, dat ze zich niet naar je voe-
ten gaan vormen.

De ervaringen met wandelen op sandalen lopen sterk uiteen. Sandalen bieden geen 
steun aan je enkels en zijn daarom niet voor iedereen geschikt. Indien je beslist sanda-
len te kopen, koop er dan die geschikt zijn voor lange-afstandswandelen.

Koop dikke, naadloze sokken, bij voorkeur ook met een dunne nylon binnensok. De bin-
nensok houdt je voeten droog, de buitenlaag absorbeert het vocht. Nylon binnensok-
ken sluiten doorgaans ook beter aan de voet aan dan gewone sokken, waardoor er 
minder wrijving ontstaat met dus minder blaren als gevolg.

In sommige gevallen kunnen inlegzolen blaargevoelige plaatsen ontlasten. Je hebt ze 
in allerlei soorten en maten. Koop inlegzolen niet op goed geluk, maar laat je adviseren 
in een goede buitensportzaak.
Was je voeten alleen met koud water en zonder zeep. Anders is de huid zachter.

Eelt is goed, maar teveel kan ook weer blaren veroorzaken. Laat eelt weghalen.

Voorzorgen die je kan nemen bij het begin van een wandeling:

Blaren voorkomen



Florastappers Gent vzw     mei - juni 39 

Gevoelige plaatsen kan je van te voren al afplakken met sporttape of leukoplast. Let 
op bij het afplakken van tenen, dat er geen ribbels ontstaan: ribbels kunnen juist weer 
blaren veroorzaken. Er bestaan nu ook diverse zalfjes en poeders waarmee je de voe-
ten insmeert i.p.v. ze af te plakken. Vraag raad aan de apotheker. 
Trek tijdens een langere pauze je schoenen en sokken even uit. Hierdoor kan overtollig 
vocht verdampen. Eventueel kan je je sokken daarna verwisselen en binnenstebuiten 
dragen.

Trek na een wandeling zo vlug mogelijk je schoenen en sokken uit. Als het kan is het 
heerlijk en bovendien goed om je voeten met koud water te spoelen. Het koude water 
maakt de voethuid minder zacht.

Wat doe je, als er toch blaren verschijnen?

Kleine blaren laat je best intact. Het vocht in de blaar bevat namelijk herstellende stof-
fen waardoor de blaar sneller geneest, wanneer je ze niet openmaakt. Je kan de blaar 
eventueel beschermen met een pleister om te voorkomen dat ze van zelf scheurt. Gro-
te blaren maak je bij voorkeur open, omdat bij grotere blaren de kans groot is dat ze 
toch gaat scheuren en dan wordt de kans op infectie groter. De blaar prikt men door 
met een gedesinfecteerde naald. Wanneer je er een naald met draad doorheen trekt, 
zal het vocht door de draad opgeslorpt worden. Prikken doet geen pijn, maar laat het 
daar ook bij en haal, trek of snijdt de dode huid zeker niet weg. Vervolgens ontsmet je 
met ontsmettingsmiddel. Daarna moet de blaar beschermd worden met een verband 
of pleister dat zeker niet in de behandelde huid mag kleven. De steriele pleister dient 
dan ook aangepast te worden aan de wonde. Een te kleine pleister zal de blaar ver-
pletteren, zodat het vocht er langs de zijkanten uitkomt, waardoor er op die manier 
een infectie ontstaat. Is de pleister te groot, dan ontstaat er een lege ruimte waarin de 
blaar kan groeien tot ze openbarst, met opnieuw een infectie tot gevolg.

Er	zijn	reeds	verschillende	soorten	pleisters	op	de	markt	die	specifiek	op	blaren	werken,	
zodat wandelen mogelijk wordt zonder al te veel pijn. Ze beschermen de huid tegen 
verdere wrijving en absorberen het eventueel uitsijpelend vocht. Vraag advies bij de 
apotheker.

Het is jammer en vaak pijnlijk een verrijkende en deugddoende wandeling met een 
blaar te moeten uitlopen. Het is daarom in eerste instantie aangeraden voor jezelf uit te 
testen wat voor jou het beste is om blaren te voorkomen.

Bron o.a. www.tweevoeter.nl
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Zo 01 mei 4 ptn Burchtstappers Herzele vzw (3002)
 07.00 – 15.00 Lentewandeling 5-7-10-12-14-18-24-34 km
   Sportpark De Tramzate, Sint-Rochusstraat 32, Herzele

Za 07 mei 3 ptn Florastappers Gent vzw (3103)
 15.00  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)

Za 14 mei 4 ptn vzw Wandelclub De Natuurvrienden Deinze (3140) 6-10-15-20 km
 07.00 – 15.00 24e Basiel De Craenetocht
   Basisschool Leerne, Leernsesteenweg, Bachte-Maria-Leerne

Zo 15 mei 4 ptn WSV Land van Rhode vzw (3196) 5-7-10-14-18-21-25-30 km
 07.00 – 15.00 33e Lentetocht
   Parochiecentrum Sint-Michaël, Kloosterstraat, Sint-Lievens-Houtem

Za 21 mei 4 ptn De Wilde Brouwers (3544) 5-12-17-25-30 km
 07.30 – 15.30 3e Wilde Brouwerstocht
   Brouwerij De Wilde Brouwers, Hundelgemsesteenweg 310, Merelbeke

Zo 22 mei 4 ptn Op stap Zwalm (3529) 6-12-18-24-30 km
 07.00 – 15.00 6e Molentocht
   De Bolster, Gaverstraat 2, 9630 Beerlegem (Zwalm)
   (dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

Do 26 mei 4 ptn WSV Egmont Zottegem vzw (3163) 6-12-18-24-32-42-50 km
 06.00 – 15.00 27e Egmonttocht SPAARKAART
   Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, Zottegem

Za 28 mei 4 ptn WSV De Kadees vzw (3063) 8-12-20 km
 07.00 – 15.00 Faubourghtocht
   Parochiehuis Baardegem, Baardegem-Dorp, Baardegem

Zo 29 mei 4 ptn WSV Wetteren (3010) 6-12-15-18-24 km
 07.00 – 15.00 28e Herdenkingstocht A. De Maesschalck
   Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren

Za 04 juni 4 ptn Boerenkrijgstappers vzw (5340) 4-6-10-12-18-24-30 km
 07.00 – 15.00 Heidemeerstocht – Puur Natuur – 2e tocht Donkmeertrofee 2022
   Festivalhal, Donklaan 125, Berlare

Zo 05 juni 4 ptn WSV Schorrestappers (1402) 5-8-10-13-15-21-23-27-29 km
 07.00 – 15.00 24e Onnefretterstocht SPAARKAART
   Zaal De Koophandel, Noeveren 68, Boom

Ma 06 juni 4 ptn Padstappers Geraardsbergen vzw (3135)
 07.30 – 15.00 Gaverswandeling – Priortrofee 7-10-12-16-22-26-32 km
   Provinciaal Domein De Gavers, Zaal De Doos, 
   Onkerzelestraat 280, Onkerzele

Voorkeurtochten kalender
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Za 11 juni 4 ptn Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw (3105)
 07.00 – 15.00 39e Sloebertocht 6-10-15-21-36-60 km
   Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm

Zo 12 juni 4 ptn Wandelclub De Lachende Klomp vzw (3025) 6-12-16-21-30 km
 07.00 – 15.00 35e Wase Poldertochten
   Basisschool De Eeckberger, Stroperstraat 5a, Sint-Gillis-Waas

Za 18 juni 4 ptn Wandelclub ’t Hoeksken vzw (3040) 5-10-15-20 km
 07.00 – 15.00 Zomerwandeling
   Zaal De Zouaaf, Zouavenstraat 14, Hamme

Zo 19 juni 4 ptn Wandelclub Gasthofstappers vzw (3201) 6-10-15-20-25-30 km
 07.00 – 15.00 De Klingse Bostochten 
   Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14, De Klinge

Za 25 juni 4 ptn Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw (3091)
 07.00 – 15.00 Groenendaltocht 6-12-16-20-24 km
   School De Graankorrel, Gaversesteenweg 518, Schelderode

Zo 26 juni 4 ptn Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw (3494)
 07.00 – 15.00 14e Meersentocht 4-8-12-18-25-30 km
   Sportpark De Cirkel, Pijpoelstraat 18, 9260 Schellebelle
   (dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

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)
 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

Voorkeurtochten kalender
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MEI JUNI
 1 Erwin DE VOS
 1 José VAN HOLDERBEKE
 1 Kevin TOLLEBEKE
 1 Marc LAUWAERT
 2 Louis DE BLOCK
 2 Nadine SCHOLLAERT
 2 Raainder PEYSKENS
 3 Filip DE BLOCK
 3 René PEETERS
 4 Luc DE LATTE
 5 Nadine VAN DE BUERIE
 7 Cindy JOSEPH
 7 Magda SCHELSTRAETE
 8 Danny VANDENHEEDE
 9 Hermien MATTHYS
 10 Annie HERMAN
 10 Michel HUYGHE
 10 Swen DE PAUW
 11 Marnix DE WAELE
 11 Oswald DE VULDER
 12 Astrid VERDURME
 12 Doreen BUYSSE
 12 Jeanine VAN PAMEL
 12 Patrick CLAUS
 13 Marie Bernadette VANDENMEERSSCHAUT
 13 Tom DE CRAEKE
 14 Bettina BAGUET
 14 Marc VAN RENTERGEM
 15 Didier CALES
 16 Antoon DE LOOF
 16 Katrien VERMEULEN
 17 Annemie WINDEY
 17 Marc TERNEST
 17 Micheline VAN SEMMERTIER
 17 Veerle DE BRAUWER
 18 Fabienne MATTENS
 19 Kristina BOVENS
 19 Tamara VAN DRIESSCHE
 20 Godelieve VLERICK
 21 Mia BULTYNCK
 24 Françoise DENYS
 24 Johan VAN MALDERGEM
 25 Henri DECOUSEMAECKER
 25 Jozef DE BRUYCKER
 25 Nelly RAES
 26 Monique CALES
 27 Mieke VANAUBEL
 28 Mieke DUJEU
 29 Thomas BLOCKEEL
 30 Bram DEVLIEGER
 31 Anita SCHEEPMANS
 31 Joke DE BLOCK
 31 Rosita DE NEEF

 1 Alain DOBBELAER
 1 Carine STAMPAERT
 1 Christine SEYNNAEVE
 1 Marc DEWIT
 1 Roger DE SIMPELAERE
 2 Margareta DE KETELE
 3 Marie-France NORMANDIN
 3 Steve VANDE GINSTE
 5 Alex DE CLEYN
 5 Gilberte D’HONDT
 5 Iris DE SAEGER
 5 Marleen BRUNAIN
 5 Patrizia WILLEMS
 5 Roger VAN LIERDE
 6 Jill COLPAERT
 6 Nancy DE SMET
 7 Dirk GEIREGAT
 7 Dorien VAN RENTERGEM
 7 Olivier DE SMET
 8 Krista VAN DE WEGHE
 8 Tom DE PAUW
 11 Carine VANDEFACKERE
 11 Christine RAES
 11 Eric GABRIEL
 11 Guy BREWAEYS
 11 Nicole DEVOS
 11 Sylvie VAN GUYSSE
 12 Monique VAN DER HEYDEN
 13 Edouard VERSELE
 13 Laurette FIERS
 14 Ann DEPUYDT
 15 Etienne IMPENS
 15 Kathy MEULENYZER
 15 Marina DE NOCKERE
 16 Alysia LEYMAN
 16 EMMA ENGHIEN
 16 Herlinde ROS
 16 Karine VERDONCK
 17 Eric VERGAERT
 17 Linda SABBE
 18 Dirk DERMOUT
 18 Francine HUYGE
 20 Carine PALETTE
 20 Christiane BECELAERE
 20 Luc CLAERBOUT
 20 Tijs VERKOYEN
 21 Yves TUYTSCHAEVER
 22 Annie VANDENDRIESSCHE
 24 Jacqueline DE VUYST
 24 Jean-Pierre RANOCHA
 24 Mieke DE COCK
 26 Guy VANDEWALLE
 26 Martine FRIGNE
 27 Christelle VERMAERCKE
 27 Gerda SERBRUYNS
 27 Gerda SMET
 27 Marie-Claire HAELTERS
 27 Theo VITSE
 28 Geert FRIX
 29 Liliane VAN DE WALLE
 30 Ingrid VANHEEL


