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Beste Florastappers,

We zijn al weer toe aan het laatste Floramagazine van dit jaar. Wat gaat de tijd toch vlug. Na een jaar 
van inactiviteit konden we dit jaar al 4 van onze 6 organisaties afwerken en ondanks de weer stijgende 
coronacijfers durf ik er vanuit gaan dat onze twee grootste kanjers dit jaar ook nog de revue zullen pas-
seren. Het is nog te vroeg om een jaaroverzicht te maken, maar in elk geval is het goed dat we toch 
weer konden organiseren en jullie op stap konden gaan.

Half augustus hebben we ons busuitstap programma kunnen afwerken met als bestemming Wechel-
derzande. We hadden voor dit jaar 3 busuitappen gepland met enige terughoudendheid wat het zou 
worden. De dubbeldekker zouden we zeker niet vol krijgen, maar gelukkig kon de 3de volle bus vertrek-
ken met 62 florastappers aan boord.  Het gaf ons de bevestiging, dat het nog loont om busuitstappen 
te organiseren en ook voor volgend jaar deze trend verder te zetten. Ik wil langs deze weg Claudine 
bedanken voor de fijne locaties die dit jaar op de lijst stonden, en haar nu reeds bedanken om ook voor 
volgend jaar een leuk programma samen te stellen. 

De Stropkestocht ging dit jaar door op een donderdag. Bij aanneembare weersomstandigheden hoop-
ten we op een goede opkomst, zijnde 700 à 1000 deelnemers. De weergoden waren ons goed gezind 
die dag, maar de opkomst bleef wel steken op 780 deelnemers, niet slecht maar het kon beter denken 
we. In elk geval waren alle deelnemers best tevreden over deze organisatie en de aangeboden omlo-
pen. Dat stemt ons best tevreden.

Bij het ontvangen van dit clubblad staan we aan de vooravond van onze Spokentocht. We zijn er klaar 
voor en hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn die dag, zodat iedereen best kan genieten van 
deze bijzondere tocht. Voor ons is dit de meeste arbeidsintensieve organisatie en ik wil nu al iedere me-
dewerker danken voor zijn inzet om deze tocht te doen slagen. Als waardering en respect voor het vele 
werk hoop ik dat vele Florastappers de weg naar de startzaal te Gentbrugge zullen vinden. Er is voor elk 
wat wils, in de namiddag kan je gewoon genieten van een mooie herfstwandeling maar wil je de spo-
kensfeer opsnuiven dan kan dat ook vanaf wanneer het donker wordt.

Zoals de meesten onder jullie reeds via mail vernomen hebben, moesten we op 10 september afscheid 
nemen van onze bestuurder Guido. De slepende ziekte, waartegen hij met ongelooflijk veel courage 
had gestreden, had de overmacht genomen. Guido was op de Stropkestocht ondanks zijn toen ver-
zwakte gezondheidstoestand tot het einde present als medewerker. Hij had nog veel willen doen voor 
de club maar het noodlot besliste anders. Bedankt Guido voor de fijne maar korte samenwerking als 
bestuurder en Florastapper.

Nu het jaareinde stilaan nadert, wordt het zeker tijd om de reeds ingevulde tochtenlijsten te bezorgen 
aan onze medewerkers Etienne en Miriam, die de taak op zich namen om deze lijsten na te zien en dan 
ook het eindklassement op te stellen. Wacht niet tot de uiterste datum om alles binnen te brengen, want 
dan zouden ze zeker enkele nachtjes moeten doorsteken om alles klaar te hebben tegen het ledenfeest 
van 4 februari waar de attenties worden verdeeld en dat mag niet de bedoeling zijn hé. Heb je dus een 
volle lijst, bezorg of mail die gewoon door naar Etienne en/of Miriam. Bedankt ervoor.

Neem het clubblad zeker eens grondig door, naast de talrijke artikels van eigen leden (waarvoor dank), 
staat ook heel wat praktische informatie te lezen, zoals het hernieuwen van je lidgeld, de schikkingen 
voor het gratis bekomen van de Walking in Belgium (WIB), een app. die de federatie binnenkort lanceert 
als up-to-date aanvulling op de WIB. De richtlijnen wat je moet doen indien je een ongeval tegenkomt 
op een wandeling komen ook uitgebreid aan bod. Sinds begin dit jaar is de werkwijze ervan veranderd 
t.o.v. vroeger. In clubblad 1 van dit jaar kwam deze materie al ruim aan bod, maar we ondervinden dat 
iedereen het nog niet zo goed begrepen heeft. Ook voor de nieuwe leden is het belangrijk om daarvan 
op de hoogte te zijn. Nu moet alles zoveel mogelijk via het internet gedaan worden (lees met de com-
puter). Hopelijk heb je aangifte nooit nodig, maar een ongelukje is soms vlug gebeurd en dan is het best 
dat je op de hoogte bent hoe het moet. Ik stel dan ook voor om dit artikel goed te bewaren voor het 
geval dat je het toch nodig zou hebben.

Als slot wens ik iedereen te danken om de club trouw te blijven, het lidmaatschap te hernieuwen en pre-
sent te zijn op onze organisaties en activiteiten.

Tot ergens op het terrein of binnenkort op onze Spokentocht of Gent bij Nacht

Met sportieve groeten,
Gerard, 
Jullie voorzitter.

Brief van de voorzitter
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Gent bij Nacht, 10 december 2022
Onze Gent bij Nacht start zoals vorige edities vanuit de Odisee Technologiecampus, Gebroeders De Smet-
straat 1 te Gent. Er is keuze tussen 6, 9 of 12 km. Starten kan tussen 14u30 en 20u30, de 12 km tot 20 u. De laat-
ste aankomsttijd is 23u30. 

Hierbij een overzicht van wat je zal aangeboden worden, onder voorbehoud van beperkte aanpassingen, 
maar zo heb je toch al een idee van wat je te wachten staat.

Eerst en vooral kan ik al zeggen dat alle omlopen langs de winterfeesten gaan. En naast de klassieke toeristi-
sche bezienswaardigheden worden ook de niet of minder gekende gedeeltes en steegjes van de stad in de 
omlopen opgenomen.

Voor deze editie vertrekken we richting Rabot. 
Het Rabot werd gebouwd in 1491 en was een 
versterkte sluis op de kruising van de Lieve met 
de stadsgracht. De Lieve gaf op haar beurt de 
verbinding met het - nog niet verzande - Zwin 
en verder met de zee.

Na het Rabot, is het symbool van Gent aan de 
beurt: de Stroppendrager. De stroppendragers 
of ook kortweg de Stroppen, is de bijnaam van 
de Gentenaars. Op 3 mei 1540 vernederde 
keizer Karel V de notabelen van Gent, zijn 
geboortestad, omdat de Arteveldestad zich 
schuldig had gemaakt aan majesteitsschen-
nis tijdens de Gentse revolte in 1540. Hij liet de 
leiders van de opstand arresteren. Daarvan liet 
hij 25 mensen ombrengen. Anderen liet hij bij 
wijze van exemplaire bestraffing, door de stad 
gaan met een strop om de hals. De strop is blij-
ven leven als het symbool van fiere weerstand 
tegen elke vorm van tirannie en misplaatste 
autoriteit. Jaarlijks organiseert de Gentse Gilde 

van de Stroppendragers de ommegang tijdens de Gentse Feesten. Hierin wordt de gebeurtenis van 1540 her-
dacht aan de hand van vele figuranten die getooid in prachtige gewaden door de stad trekken. 

Het wandelparkoers gaat langs het standbeeld “De Stroppendrager” gemaakt door kunstenaar Chris Deman-
gel. Pittig detail is dat “De Stroppendrager” uitdagend kijkt naar de poort van het Prinsenhof, de geboorte-
plaats van Keizer Karel die hem letterlijk en figuurlijk de strop om deed. 

Het Prinsenhof was een gigantisch groot kasteel (13e eeuw). Het telde meer dan 300 kamers, had een lusthof, 
vijvers en een dierentuin. Nu rest enkel de Noordelijke toegangspoort (de “donkere poort”) van dit majestu-
euze kasteel. Even verderop zien we het standbeeld van Keizer Karel op onze linkerkant. 

Wat verder gaan we over de ‘Brug der Keizerlijke Geneugten’. De beeldhouwwerken aan de voet van de 
brug zijn van Walter De Buck en tonen een aantal anekdoten en legenden uit het leven van Keizer Karel. De 
Gentenaars noemen ze ‘krimbollen’ (= ijs op een horentje). De brug over de Lieve werd geplaatst naar aan-
leiding van het Keizer Karel-jaar 2000. De 4 keizerlijke geneugten zijn: Keizer Karel als scheepstrekker, Mooie 
Veerle, Janneke en Kwade Beth.

Even later passeren we de voorkant van de oude brandweerkazerne in de Academiestraat. Na meer dan 100 
jaar verhuisde de brandweer in 2007 naar een kazerne aan de rand van de stad. Tot voor kort werd het ge-
bouw gebruikt als het fietsendepot van de stad. 

Na de brandweerkazerne is er tijd voor het eerste Graffiti kunstwerk op het parkoers : de slapende konijnen van 
ROA. ROA is het pseudoniem van een (anonieme) graffiti-artiest uit Gent. Hij maakt enorme muurschilderingen 
van (dode) dieren, overwegend in zwart/wit. Zijn werk is te bezichtigen op gebouwen in Europa, de Verenigde 
Staten, Zuid-Amerika, Afrika en Australië. Gent had meerdere werken, maar dit is vandaag de dag één van de 
weinige werken die in het Gentse straatbeeld nog overblijft.

We zetten koers richting Patershol. Het Patershol is één van de oudste wijken in Gent en heeft zijn gesloten 
stratenpatroon uit de middeleeuwen bewaard. Eind de jaren 1900 werd het Patershol met z’n oud nauw 
stratenpatroon geleidelijk aan, een achtergestelde buurt of getto. Tot in de jaren zeventig bleef die toestand 
bestaan, waarna de oude wijk dankzij zijn oude uitstraling weer opgewaardeerd werd. Vandaag de dag is de 
wijk vooral bekend om zijn vele gezellige en goede restaurants.

Die laten we links liggen en we lopen door naar de Vrijdagsmarkt. Het marktplein is ongeveer één hectare 
groot. Midden op het plein staat een standbeeld van Jacob van Artevelde die op het plein op 26 januari 1340 
koning Eduard III van Engeland tot koning van Frankrijk uitriep en daarmee het gezag van de graaf van Vlaan-
deren en diens leenheer tartte. Vijf jaar later vermoordden wevers en volders elkaar op dit plein als voorspel 
voor de moord op Jacob van Artevelde, de wijze man van Gent.

Op de Vrijdagsmarkt splitsen de afstanden: de kleine afstanden gaan via de Werregarenstraat en Stadhuis 
richting rustpost. De Werregarenstraat is al meer dan 20 jaar gekend als ‘t Graffitistroatje en is een Graffiti ge-
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doogzone. Ontstaan als graffitiproject in 1995 tijdens de Gentse Feesten. Er geldt maar 1 regel voor de Graffiti-
kunstenaars : “Respecteer de werken die beter zijn dan die van jou”.

De andere afstanden gaan via het Baudelopark richting de plek waar Gent is ontstaan. Maar dit kan niet zon-
der onze stadsbrouwerij Gruut te passeren. Het is één van de zeldzame brouwerijen waar men gebruikmaakt 
van een kruidenmengsel (gruut) in plaats van de gebruikelijke hop. De brouwerij brouwt met de moderne 
brouwtechnologie maar volgens de oude tradities. Loop eens binnen en ontdek er een uniek Gents biertje.

Na het bier gaan we naar de geboorteplaats van Gent. In de 7de eeuw stichtte Amandus van Gent hier de 
Sint-Baafsabdij, in een poging de inwoners van Ganda te bekeren. Vele eeuwen later liet Keizer Karel de oor-
spronkelijke abdijgebouwen grotendeels afbreken om er het beruchte Spanjaardkasteel te bouwen.

Sinds enkele jaren is de vroegere abdijkerk helemaal verrezen, niet in steen, wel in het groen. Vijf meter haag-
beukzuilen evoceren de verdwenen kerk. Waar vroeger het altaar stond, prijkt nu een betonnen podium, klaar 
om artiesten te ontvangen. We lopen door naar de plaats waar ooit het Spanjaardkasteel stond. Momenteel 
blijven van dit gigantisch kasteel enkel de Spaanse Gouverneurswoning, enkele ruïnes en de basis van het bas-
tion Sint-Jacob over.

We lopen over de brug via de Gentse jachthaven “Portus Ganda” naar het zwembad Van Eyck. Van Eyck is 
het oudste bewaard gebleven overdekt badhuis van ons land met kuipbaden en douches. De binneninrich-
ting is in Art-Deco stijl. In 2003 onderging het zwembad een grondige renovatie. Weldra vervoegen we op-
nieuw de stappers van het 6 km parkoers en komen we samen aan in de rustpost.

De Nederschelde of ook de Reep genoemd, is het gedeelte van de Schelde in de Gentse binnenstad, tussen 
de Ketelvaart aan de Waalse Krook. Door de aanleg van de Ringvaart rond Gent en het daaropvolgende 
verdwijnen van de scheepvaart uit Gent en door geurhinder werd in de jaren 1960 besloten om het gedeelte 
tussen het Bisdomplein en de Nieuwbrugkaai te dempen en er parkeerruimte van te maken waardoor de 
samenvloeiing van Leie en Schelde naar de Ringvaart werd verlegd en in de Gentse binnenstad werd verbro-
ken.

Aan het einde van de 20ste eeuw vond men het dichtgooien van dergelijke waterwegen een fout. Geur-
hinder was niet langer relevant, omdat de grote collectorwerken voor een sterke waterkwaliteitsverbetering 
gezorgd hadden. Men is daarom in 2002 begonnen met het heropenen van deze waterweg, de heraanleg 
van de Portus Ganda-omgeving en het herstel van de historische samenvloeiing van Schelde en Leie. Hiervoor 
dienden drie bruggen en een sluis gebouwd te worden. 

Op 24 september werd het laatste beetje grond in de Reep tussen de Schelde en de Leie weggegraven, 
waarmee de samenvloeiing van beide rivieren opnieuw een feit is. Geniet van dit nieuw stukje Gent!

Na de rustpost splitsen opnieuw de wegen: de 12 km stappers gaan richting Gent-Zuid. De andere gaan rich-
ting stadscentrum. De benaming “Zuid” komt van de plaats waar ooit het eerste treinstation van Gent geves-
tigd was : het Zuidstation. Dit station werd in 1837 ingehuldigd tegelijk met de spoorlijn Gent-Mechelen. Het 
station gaf later zijn functie af aan het station Gent-Sint-Pieters en sloot in 1928 definitief. Het stationsgebouw 
werd in 1930-1931 afgebroken. Langs het Zuidpark gaat de wandeling verder richting Muinkpark. Het park is 
1,3 hectare groot en aangelegd in Engelse landschapsstijl. Het is het enige restant van de 19e-eeuwse Gentse 
dierentuin. Leeuwen, een poema, papegaaien, apen, struisvogels, een krokodil en een olifant waren echte 
publiekstrekkers. Tegelijk vonden ook gewone dieren zoals kippen, ganzen, eenden, schapen en konijnen een 
plaats in het dierenpark. Op het einde van de negentiende eeuw verminderde de belangstelling voor de 
dierentuin sterk. De Stad Gent kocht de gronden in 1905 aan en verkavelde ze. Het Muinkpark bleef bestaan.
Die verkaveling van 1905 kan je ook terugvinden iets verder op het parkoers in de Cité De Hemptine. Het zijn 2 
beluiken met goed onderhouden en nog bewoonde rijhuizen in neotraditionele baksteenstijl, ingeplant op een 
dambordschema. Ze zijn opgericht als arbeiderswijk door Eugène de Hemptinne.

We lopen langs de achterzijde van “de Vooruit”. Het Feestlokaal van Vooruit werd ontworpen door Ferdinand 
Dierkens en werd gebouwd tussen 1911 en 1913. Het gebouw is genoemd naar de socialistische verbruikersor-
ganisatie (of coöperatie) Vooruit (1891-1970), die door onder andere Edward Anseele uit de grond werd ge-
stampt om de fabrieksarbeiders te beschermen tegen de labiliteit van het grootkapitaal. In de “kunstentempel 
Vooruit” konden arbeiders tegen erg democratische prijzen eten, drinken en van cultuur genieten. Sinds 1982 
wordt het feestlokaal gebruikt door vzw Kunstencentrum Vooruit. Zij organiseren in de 5 belangrijkste zalen van 
het gebouw (Balzaal, Theaterzaal, Domzaal, Concertzaal en het Café) talrijke evenementen zoals debatten, 
literatuuravonden, concerten, parties, podiumvoorstellingen en dans. Verschillende kunstvormen en -discipli-

nes krijgen een plek in het gebouw.

Onmiddellijk na de Vooruit, volgt De Krook. 
Deze wijk is volop in vernieuwing. Naast 
de nieuwe stadsbibliotheek en een nieuw 
mediacentrum wordt nog volop gewerkt 
aan een nieuwe concertzaal. Deze laatste 
zal zich huisvesten in het Wintercircus Mahy. 
Het Wintercircus werd gebouwd in 1894, na 
een brand in 1920 werd het herbouwd in 
1923. De laatste voorstelling was er in 1944 
en daarna deed het dienst als garage.
 
Stilaan vervoegen we opnieuw de kleinere 
afstanden en bezoeken we het feeërieke 
hartje van Gent. Een “Gent bij Nacht” zon-
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der de 3 torens van Gent bestaat niet. Het eerste exemplaar: de Sint-Baafskathedraal. De vroegere Sint-Jans-
kerk is de thuisbasis van het gekendste kunstwerk van Gent “Het Lam Gods”. Het Lam Gods is een meesterwerk 
van de Vlaamse Primitieven. Het werk was aangevat door Hubert van Eyck, maar die overleed in 1426. Jan 
van Eyck werkte het verder af. Wellicht heeft Hubert het meeste van het werk gedaan (Jan van Eyck was in 
de periode voor 1430 vooral op diplomatieke missies). Het was bedoeld voor de kapel van de opdrachtgever 
Joos Vijd (Vijdkapel) en zijn vrouw, Elisabeth Borluut. 

Even stoppen we aan de Gentse Winterfeesten 
om dan via de Sint-Baafssteeg te belanden 
in de Mageleinstraat. Vervolgens krijgen we 
de kans om ons op glad ijs te wagen op de 
schaatspiste onder de Gentse Stadshal.

We wandelen door richting de bekendste win-
kelstraat van Gent om vervolgens via de nog 
bekendere Sint-Michielsbrug de overkant van 
de Leie te bereiken. In de oude stadshaven 
was vroeger een drukte van jewelste: laden 
en lossen van schepen gebeurde toen aan de 
pakhuizen en gildehuizen. Vandaag de dag is 
het vooral een ontmoetingsplek voor jong en 
oud. Bovendien is dit de plek waar elke toerist 
die de stad bezoekt zeker eens gestopt moet 
hebben om een foto te nemen en zelfs voor 
vele Gentenaars blijft dit hun favoriete plek in 
de Stad.

Via het jaagpad hebben we een prachtig zicht op de Oude Vismijn en het Groot Vleeshuis. Het Groot Vlees-
huis dateert van de Middelleeuwen en deed dienst als Vleesmarkt. Later werd dit een plaats waar Groenten 
en Fruit verkocht werden en tot in de jaren 80 deed het dienst als Parking en Vishandel. 
Langs Oudburg komen we aan het Manneke Pis van Gent “Nestor” genaamd. Sinds 2014 is hij vergezeld door 
2 Meisjes Pis “Lena” en “Luna”. Stilaan komen we opnieuw in de buurt van het Patershol. 

Via een laatste stukje groen, berieken we het Oud Sint-Elisabethbegijnhof. In 1242 stichtte gravin Johanna van 
Constantinopel dit begijnhof. Het begijnhof groeide uit tot een begijnhofstad bestaande uit: de kerk, het huis 
van de grootjuffer, de infirmerie, de infirmeriekapel, 18 conventen en 103 begijnenhuizen, de bleekweide en 
boomgaard. Op 29 september 1874 verhuisden de begijnen naar hun nieuw begijnhof te St-Amandsberg.

Na het oversteken van de Begijnhoflaan, bereiken we terug de startzaal. 

Deze voorstelling van Gent bij nacht is maar één tipje van de sluier. Wil je werkelijk genieten van het historische 
en pittoreske Gent, van de vele bezienswaardigheden en de unieke kerstsfeer, kom dan zeker op zaterdag 10 
december naar Gent. 

Florastappers Gent heten je alvast van harte welkom!
Bram Devlieger
Uw parkoersmeester
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Vierkunststedentrofee 2022

Eens de zomer voorbij, kondigen zich in de wandelsport heel wat samenwerkingsverbanden tussen wandel-
clubs aan. Zo is onze club betrokken bij een niet onbekende nl. de Vierkunststedentrofee. Dit is een samenwer-
king tussen 4 clubs nl. WSK Marke vzw, Brugsche Globetrotters, Hanske de Krijger Oudenaarde vzw en Flora-
stappers Gent vzw. Na vorig jaar op de valreep opnieuw niet kunnen organiseren, zijn we dit jaar alle 4 terug 
present om deze trofee samen met jullie tot een groot succes te maken.

Specifiek aan die organisaties is dat elke club, elk op haar eigen manier, een avondwandeling met de cultuur-
historische inslag van de stad als uitgangspunt neemt.

Voor de wandelaars is er een aandenken beschikbaar als ze op 3 van de 4 organisaties aanwezig zijn. Dit jaar 
wordt het een leuke drinkfles of voor wie liever nog een koeltas heeft, er zijn er nog een aantal ter beschikking. 
Voor de deelnemende clubs is er een specifieke trofee als ze zich binnen de eerste 15 deelnemende clubs 
plaatsen. Hierbij een extra oproep aan alle leden om massaal deel te nemen aan de 4 wandelingen van de 
Vierkunststedentrofee!  

Hieronder stellen wij U een overzicht van de 4 organisaties voor:

Zaterdag  10/12/2022 Gent bij Nacht  www.florastappersgent.be
Zaterdag  17/12/2022 Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer   www.brugsche-globetrotters.be
Maandag 26/12/2022 Oudenaarde in Kerstsfeer  www.hanskedekrijger.be
Woensdag  28/12/2022 24ste Kortrijk Feeëriek  www.wsk-marke.be

Meer startgegevens kan je lezen op de specifieke folder van de Vierkunststedentrofee (verder in dit clubblad) 
en in onze suggestiekalender in dit clubblad, op elke website van de clubs en op www.vierkunststedentrofee.
be.
 
We wensen je veel wandelgenot op deze 4 familie-uitstappen bij uitstek en we hopen allen te mogen ontmoe-
ten tijdens deze organisaties. 
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De spanning was al een hele week te snijden, want de Great Escape 
Walk kwam eraan deze week. Deze ultratrail loopt van Ettelbrück 
in Luxemburg naar Maboge (La Roche-en-Ardenne) en is eigenlijk 
een combinatie van de Lee Trail (53 km) en Eisleck trail (107 km). Een 
vaste route die bewegwijzerd is met bordjes met blauwe golfjes erop 
en een route die je dus altijd kan belopen/bewandelen. Een andere 
naam is ook “Escapardenne” ofte ontsnappen uit de Ardennen. 
Vandaar ook de naam van de organisatie “Great Escape” Tegen 
mijn vrouw en kinderen had ik gezegd dat ik op culinair weekend 
ging naar Luxemburg (later zou blijken waarom ) en aldaar een flinke 
wandeling zou maken.

Na een hectische werkweek en nog een drukke vrijdagvoormiddag 
(naar garage, want half platte band auto), had ik met Chris en Gui-
do afgesproken om 13u10 aan het station van Merelbeke. De moed 
zat er goed in bij iedereen (buiten de normale nervositeit gerekend 
natuurlijk) en de weersvoorspellingen zagen er toch niet zo slecht uit. 
We vertrokken redelijk vroeg, want vorige week toen we op weg wa-
ren voor een stukje verkenning van het parcours zagen we dat er wel 
wat werken waren in Brussel en op de route naar Luxemburg en de dagelijkse files en werken rond Brussel moet 
je er natuurlijk ook steeds bijnemen. Dit zorgde voor een halfuurtje vertraging. Dit viel dus al bij al goed mee en 
om 15u45 waren we ter plekke aan de startplaats in Maboge.

Het was natuurlijk nog heel erg rustig, buiten enkele runners die zich al kwamen registreren. Zij zouden om 4 
uur ‘s nachts of 8 uur na de start van de wandelaars vertrekken. Aldaar werden we, zoals ieder jaar, hartelijk 
onthaald door de Legends Friends alias de mensen van de organisatie.Wat voor een fantastische vrijwilligers 
zijn dit toch. Rond 17 uur kwamen de meeste wandelaars toe en kregen we, zoals de traditie het voorschrijft, 
een warme maaltijd aangeboden door de patron van de organisatie, zelf bereid door de chef in kwestie 
trouwens. Kwestie van ook nog wat extra calorieën op te slaan. Om 18 uur werd er verzamelen geblazen en 
werden we met 2 mini-busjes naar de startplaats aan het station te Ettelbrück gevoerd. Meestal is dat een 
klein uurtje rijden, maar de race-director besloot wat binnenwegjes te nemen om nog wat meer van het 

landschap te kunnen genieten denk ik. Meestal is het ook vrij stil in de 
auto dan (uurtje slaap nog), maar nu werden we wel eens van links 
naar rechts geslingerd en stonden we ineens in het hol van Pluto in een 
doodlopende straat. Uiteindelijk nà 19u30 aangekomen, werd er verza-
meld met de 3 andere wandelaars die rechtstreeks naar de startplaats 
waren gekomen er volgde nog een korte briefing over de te volgen 
pijltjes, parcours en natuurlijk de raad om voor elkaar te zorgen tijdens 
de tocht.

Om 20 uur gingen we on the road en vertrokken we opnieuw voor het 
avontuur van ons leven. Ik wist van vorig jaar dat het succes tot het 
slagen van deze tocht erin ligt om te doseren, doseren en nog eens 
doseren. De eerste 52 km zijn dan ook bijzonder zwaar met een paar 
zeer zware passages o.a. le doigt de Dieu, Goebelsmuehle, Molberlee, 
Gringlee, de klim naar de boom van Napoleon etc… Ik vond daarom 
dat we nogal vlug gestart waren met een mooie groep van 10, maar 
ik vreesde dat dit voor enkele minder ervaren wandelaars wel al eens 
fataal zou kunnen zijn, wat later zou blijken.

Na 25 km bereikten we de eerste rustpost in Bourscheid op 24,5 km. Het deelnemersveld was al goed versnip-
perd en we liepen nog in een groepje samen met 2 andere wandelaars. We hadden al enkele heel flinke klim-
men en technische passages voorgeschoteld gekregen, dus deze eerste rustpost kwam als geroepen.
Daar vonden we Alma terug, een super dame en vrijwilliger die steeds van de partij is. Eeuwig respect had 
ik voor deze mensen die daar de koude en wind een hele nacht zouden trotseren. Zelfs ik stond te bibberen, 
hoewel we daar maar 5 minuten vertoefden.

De volgende rustpost bevond zich in Hochscheid in een zaaltje, 13 km verder. Ja ook dit is de Great Escape: 
slechts 8 rustposten en meestal ca. 15 à 20 km tussen elke post en je moet op tijd zijn op de checkpoints of je 
wordt uit de race/wandeling genomen. Tijdsregistratie gebeurt immers via een bakje/tracer dat ze op je rug-
zak binden. Dus de mensen weten steeds waar je je bevindt. Ik wist dat we daar warme soep zouden krijgen, 
dus ik keek er wel naar uit, maar eerst wachtte de Molberlee, een rotding alias een rotsklim van ca. 1 km. Echt 
een beest! Na Hochscheid kregen we een lange afdaling voor de voeten geschoven naar Kautenbach (niet 
goed voor de knietjes) en uit de verkenning van een maand geleden wist ik dat er nog een stevige passage 
alias klim stond te wachten naar Kautenbach chateau, waar onze volgende rustpost zou zijn. Daarna ging het 
verder naar Clervaux. In het begin weken we een klein beetje af van het parcours en moesten we een devia-
tion volgen, want er was reeds een bosstuk afgesloten wegens het komende jachtseizoen. Als je uiteindelijk de 
abdij in de verte ziet opduiken, weet je dat je er bijna bent en dat je de halfweg hebt bereikt.

Natuurlijk heeft Tim, de organisator, dan nog een kleine surprise (geen chocolade kindersurprise weliswaar) in 
petto, want alvorens je aan de rustpost bent, moet je even afwijken van de vaste route en mag je nog een 
paar 100 meter zigzaggen naar boven. Joepie! That›s the spirit, wat houden we hiervan! Alhier bevonden we 
ons halfweg en namen we rustig de tijd om onze warme maaltijd te eten, de voetjes in te wrijven, droge kleren 
aan te houden en een korte powernap te doen. Dit is namelijk ook the Great Escape: niet enkel wandelen, 

Great Escape 163 km Walk, organisatie van de Montane Legends Friends
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maar weten wat je in welke tas waar moet steken. Intellectuele 
sport dus ook . Op elke grote rustpost (3 stuks) staat er immers 
een tas, die je verder op het parcours niet meer krijgt.Handig dus 
om te weten waar je zaklamp moet zitten en wat propere kledij.
Hoe minder je moet meesleuren onderweg, hoe beter.

Vandaar trokken we verder naar Asselborn (nog steeds Luxem-
burg). De eerste lopers van de 160 run begonnen ons ondertus-
sen in te halen en de voorhoede zag er natuurlijk goed fris en 
goed gezind uit. Deze etappe stond gecatalogeerd als nummer 
2 (4 is het zwaarst, 3 middelzwaar, 2 het minst zwaar).Ik had er 
dus goede moed in. Opnieuw troffen we Alma aan en aldaar 
kregen we lekkere verse wraps met ham of kaas voorgeschoteld. 
Ik denk trouwens dat Alma van tentjes houdt, want opnieuw was 
het controle in een tentje op een weide.

Goed gemutst en met de caloriëen goed aangevuld trokken 
we verder naar Vissoule, 19 km verder. Daar troffen we Eric een 
medewandelaar aan: hij besloot om op te geven omdat hij het 
steeds moeilijker kreeg en schever ging gaan lopen (waarschijn-
lijk te vlug gestart en of weinig/onvoldoende gedronken). Van 
daaruit ging het via Houffalize met een passage in de bossen en voorbij Vayamundo, de beroemde rue de 
Saint-Roch in het Centrum, Nabiselle verder naar Moulin de Rensiwez. Dit was een rottig stuk met vele steen-
klimmen in de bossen. Mijn voeten zagen af, niet te doen.

Van hieruit trokken we verder naar Nadrin, slechts 11 km verder en de minste afstand tussen 2 rustposten die 
we kregen voorgeschoteld. Maar wat een moeilijke etappe, bijzonder technisch langs de Ourthe richting 
Hérou en naar de barrage van Nisramont: stijgen, dalen, trapjes op, trapjes af,... Raar genoeg kreeg ik het ook 
op deze etappe bijzonder moeilijk en begon ik te slaapwandelen en dingen te zien die ik niet hoefde te zien 
of die er niet waren. Ik begon ook blaren op mijn voetzolen onderaan te krijgen, dus dat beloofde niet goeds. 
Het bleek ellenlang te duren voor we de rustpost bereikten en net daarvoor kreeg ik het mentaal zeer moeilijk 
en zei ik tegen Chris dat ik eraan dacht om te stoppen, ook omdat mijn voetzolen zo doortrapt waren van al 
het lopen op de steen -en rotspassages. Dit was natuurlijk buiten Chris gerekend en hij pakte a.h.w. een steen 
en sloeg die tegen mijn hoofd: jij gaat niets doen, gewoon verder stappen en mij volgen en zo dadelijk doen 
we een powernap. En inderdaad een klein kwartiertje deden we op de rustpost een powernap en dat gaf mij 
toch opnieuw wat moed en een beter gevoel. Ik wist dat de laatste 19 km ongelooflijk zwaar waren langs de 
Ourthe met opnieuw een aantal technische passages vol boomwortels en 2 ultra steile klimmen op de flank 
naast de Ourthe Het was slechts 19 km, maar Guido de eerste super wandelaar had er 6 uur over gedaan, 
dus dat beloofde niet veel goeds. Uiteindelijk overleefden we dit en kwamen we aan in Maboge, maar daar 
moest je nog een passage naar Borzée doen van 4 km en dat bleef ook maar duren. Elke stap die ik nu zette 
voelde als een pijnscheut aan en het was enorm afzien.

Uiteindelijk bereikten we om 12u10 de eindmeet en werden we onthaald als helden door onze overige wan-
delvrienden en de mensen van de organisatie. 163 km hadden we overleefd, 5800 hoogtemeters beklommen, 
39 uur non stop gewandeld. Een mens zou voor minder als goe zot omschreven worden. Bij aankomst wachtte 
ons nog een lekkere barbecuemaaltijd (onderweg kregen we ook nog hotdogs en tostis (croque monsieurs) 
zoals de Nederlanders zo mooi kunnen zeggen)..

We hadden het opnieuw gehaald: ik mijn tweede keer en Chris zijn vierde keer.

En wat waren we trots, want dit is echt een kanjer van een monstertocht, die met alle respect, maar niet voor 
iedereen is weggelegd en waarvoor we vanzelfsprekend veel voor moeten opofferen (dank aan mijn echtge-
note) en trainen. Heb je zin of tijd, verken gerust eens een stuk van de route/etappe (rond de 20 km). Je kan 
de route zeker vinden op internet.

Tot slot zeker nog een woordje van dank voor Chris (Van 
Cauwenberghe), mijn vaste wandelcompagnon, want zon-
der hem zou ik het niet gehaald hebben en ik heb hem dan 
ook beloofd dat ik «Molberlee by night» voor hem zou zingen 
volgend jaar (inside joke) We besloten na onze barbecue-
maaltijd om een kort hazenslaapje te doen van 2 uur en 
daarna terug naar huis te rijden en wees maar gerust er zal 
nog lang over deze tocht gepraat worden.

Samengevat was het opnieuw een belevenis om nooit te 
vergeten en zeg je natuurlijk nooit meer doe ik mee. Maar 
wat doet een mens de volgende ochtend: een berichtje stu-
ren naar Chris en vragen wanneer kunnen we terug inschrij-
ven natuurlijk.

Tot de volgende friends!
GRT Steve Vande Ginste
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Stropkestocht 2022 : Einduitslag

 Totaal :   780 deelnemers 

 Florastappers Gent vzw :   172 (incl. medewerkers)
Medewerkers:    37 

 Niet-aangeslotenen :   105
  
 Plaats Clubnr Clubnaam 
Aantal

 1 3140 De Natuurvrienden Deinze 54
 2 3091 Postiljon Merelbeke 32
 3 3233 Hanske De Krijger  31
 4 3163 Egmont Zottegem 27
 5 3003 De Lachende Wandelaars 26
 6 3084 Reigerstappers Vinderhoute  17
  3304 WAK Evergem 17
 8 3196 Land Van Rhode 16
 9 3105 Scheldestappers Zingem 14
 10 5361 De Textieltrekkers 13
  9999 Wandelsport Vlaanderen 13
 12 5423 Watewystappers Tielt 12
 13 3150 Reynaertstappers 11

Stropkestocht 2022
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Guido overleed op zaterdag 10 september 2022 op 66-ja-
rige leeftijd, dat vernamen we via een facebook bericht. 
Hij had in februari ll. het engagement als bestuurslid op-
genomen bij onze wandelclub Florastappers Gent vzw. 
Recentelijk kreeg hij de functie Public Relations voor hem 
de ideale functie als verlenging van carrière bij Infrabel. 

Ondanks zijn slepende ziekte zette Guido zich tot het uiter-
ste in om zijn taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Hij 
had nog heel wat plannen wat onze clubwerking betrof. 

Guido zal ons altijd bijblijven als een rustige man met een 
warm hart voor iedereen en met heel veel moed om zijn 
ziekte meester te worden.

Zijn lege stoel aan onze bestuurderstafel zal ons steeds 
doen terug denken aan de gezellige momenten met 
Guido. 

Langs deze weg willen wij, Florastappers Gent vzw, onze 
rouw betuigen aan zijn echtgenote en de ganse familie

GUIDO ARDEEL ( 09/04/1956 - 10/09/2022)
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AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
 18/aug 3103 Florastappers Gent Sint-Denijs-Westrem 135 
 20/aug 3494 De Schooiers Wichelen Wichelen 40 
 21/aug 5330 De Molenstappers Ruiselede Ruiselede 30 
 21/aug 3025 De Lachende Klomp Kruibeke 14 
 23/aug 5390 Vierdaagse van de Ijzer Oostduinkerke 21 
 24/aug 5390 Vierdaagse van de Ijzer Diksmuide 19 
 24/aug 3002 Burchtstappers Herzele Aspelare 10 
 25/aug 5390 Vierdaagse van de Ijzer Poperinge 17 
 26/aug 5390 Vierdaagse van de Ijzer Ieper 18 
 27/aug 3383 De Trekvogels Boekhoute Philippine 15 
 27/aug 3082 WSV Baasrode Baasrode 10 
 28/aug 3331 KWB Laarne Laarne 74 1ste
 1/sep 3450 Boerenkrijgstappers Berlare 17 
 3/sep 3105 Scheldestappers Zingem Gavere 52 
 4/sep 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke 106 1ste
 4/sep 3139 WSV De Vossen Buggenhout 13 
 10/sep 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde 34 
 11/sep 3159 De Kouterstappers KFCO Zaffelare 112 1ste
 11/sep 3063 WSV De Kadees Mere 14 
 13/sep 3065 KKRO Gent Mars Leger-Natie Ursel 14 
 15/sep 3003 De Lachende Wandelaars Bellem 14 
 18/sep 3140 De Natuurvrienden Deinze Deinze 66 1ste
 18/sep 5177 De Brugsche Globetrotters Brugge 17 
 18/sep 3257 Groep ‘t Singel Lembeke 11 
 20/sep 5504 Bavostappers Bavikhove Bavikhove 10 
 21/sep 3163 Egmont Zottegem Leeuwergem 21 4de
 24/sep 3196 Land van Rhode Melle 64 2de
 25/sep 3135 Padstappers Geraardsbergen Ophasselt 21 
 25/sep 3539 Gezellige Blommes Lede 19 
 25/sep 3149 De Smokkelaars Stekene Stekene 14 
 2/okt 4147 Wandelclub Kruikenburg Ternat 48 1ste
 2/okt 3494 De Schooiers Wichelen Wichelen 36 4de
 8/okt 4046 Manke Fiel Asse 28 
 9/okt 3029 Roosenberg Wandelclub Waasmunster 50 5de
 9/okt 3233 Hanske de Krijger Ronse 32 8ste
 9/okt 5137 Wandelclub “Vier op een rij” Veldegem 25 
 11/okt 3140 De Natuurvrienden Deinze Merendree 28 4de

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 je vragen wor-
den spoedig beantwoord. 

Aantal leden op 10 oktober 2022: 790

 Sarah Turner Burkitt Destelbergen
 Christel Maes Destelbergen
 Gino Defauw Destelbergen
 Hilde Herssens Gentbrugge
 Tom Timmerman Hamme
 Rita Pieters Gent
 Sandra De Temmerman Zottegem
 Maureen Verhue Gent
 Claudine Schoofs Gentbrugge
 Anne-Marie Vermeulen Gentbrugge
 Regine Dedecker Gent
 Marnic De Munck Baaigem
 Ann Moyaert Baaigem
 Ellen Audenaert Baaigem
 Chantal Fouquet Horebeke
 Johan America Hasselt
 Wendy Hennebert Gent
 Kristel Rombaut Oostakker
 Dorien Cornelussen Destelbergen
 Malinka De Smedt Melle
 Anne-Marie Muylaert Aalst

 Chris Coels Gentbrugge
 Marc Demeulenaere Wakken
 Eden Demeulenaere Wakken
 Lenka Maily Wakken
 Freddy Declercq Waregem
 Hans Van Renterghem Asper
 Cathérine Vergracht Maarkedal
 Lucresse De Smet Schorisse
 Daniëlle Verlinden Asper
 Rudi Schoukens Asper
 Nathalie Roegiers Semmerzake
 Rhea Cabuy Eke
 Kurt Cleppe Merendree
 Aydan Cleppe Merendree
 Ayala Cleppe Merendree
 Emmy Van De Voorde Merendree
 Philip De Bruycker Destelbergen
 Alexander Van Praet Melle
 Melissa Feierabend Melle
 Mireille Vandenbeele Balegem
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•	 Zaterdag	27/08	stapten	Chris	Van	Cauwenberghe	en	Steve	Vandeginste	de	60	km	in	Marche-en-famenne	
uit.	Deze	tocht	ging	van	Marche	naar	La	Roche-enArdenne,	één	grote	lus	met	heel	wat	hellingen	en	stuk-
jes	natuur	om	van	te	smullen.	Het	was	voor	hen	een	goede	training	voor	de	Great	Escape	die	ze	3	weken	
later	zouden	uitstappen.

•	 Vergeten	te	vermelden	in	de	vorige	editie:	Ellen	Devlieger	en	Patrik	Van	de	Velde	stapten	op	zaterdag	9	
juli	de	50	km	in	Oudenaarde	uit.	

•	 Claudine	en	Françoise	Denys	stapten	van	25	tot	28	augustus	de	6de	Europiade	in	Strasbourg	en	Kehl.
•	 Van	23	augustus	tot	en	met	26	augustus	stapten	Ronny	en	Ellen	(4x32	km),	Guy	en	Angelique	(4x32	km),	

Hilde	De	Sutter	(4x24	km),	Kathleen	Verhamme	(4x16	km),	Patrick	en	Sabine	(1x16,	3x8	km),	Gerard	en	
Claudine	(4x8	km),	Gilbert	Dumez	(4x32	km),	Wim	Vergaert	(4	x	24),	Eric	en	Nadine	(4	x	8),	Eline	en	Cindy	(1	
x	24),	Werner	en	Giselle	(1	x	32),	Paul	Blansaer	(1	x24)etc….....	tijdens	de	Vierdaagse	van	de	IJzer.

•	 Op	vrijdag	2	september	stapte	Nico	De	Meyer	de	Hagelandse	101	km	uit	vanuit	Leuven.
•	 Op	3	september	namen	6	Florastappers	deel	aan	de	Flanders	Trails	Elfbergentocht.	Hun	namen	zijn:	Os-

wald	De	Vulder,	Chris	Van	Cauwenberghe,…
•	 Van	vrijdag	16	september	tot	en	met	zondagmiddag	18	september	stapten	Chris	Van	Cauwenberghe	en	

Steve	Vande	Ginste	de	Great	Escape,	een	tocht	van	163	km	met	zeer	vele	hoogtemeters	(5.800)	van	Et-
telbrück	naar	Maboge.	(zie	veslag	Steve)

•	 Vier	Florastappers	stapten	op	24/09		in	de	regen	de	50	km	Deliriumtocht	te	Melle	uit.	Hun	namen	zijn:	Patrik	
Van	De	Velde,Chris	Van	Cauwenberghe	…..	Voor	Chris	was	dit	een	recuperatie-	en	loswandeltocht	na	de	
zware	Great	escape	trail	van	het	weekend	ervoor.

•	 Zaterdag	24	september	stapte	Paul	De	Roy	de	Boslandtrail	van	50	km	uit	in	Hechtel-Eksel.
•	 Zaterdag	01	en	zondag	02	oktober	nam	Chris	Van	Cauwenberghe	succesvol	deel	aan	de	eerste	Duitse	

Centurion	in	Bochum.	Hij	legde	de	100	Engelse	mijl	keurig	binnen	de	tijd	af	op	22	uren	42	minuten	48	secon-
den.	Dit	is	een	gemiddelde	snelheid	over	die	periode	van	7,09	km/u.	Zijn	recept	is	het	volgende:	hij	start	
aan	7,5	km/u	en	probeert	dit	liefst	8	uren	vol	te	houden	(zonder	te	forceren	of	echt	in	het	rood	te	gaan).	
Als	alles	goed	gaat,	komt	hij	dan	halfweg	door	op	11	uren	en	dat	geeft	hem	de	mentale	rust	en	een	goed	
gevoel,	want	dan	weet	hij	dat	hij	nog	13	uren	heeft	voor	de	tweede	helft.	Hij	laat	dan	ook	bewust	gaan-
deweg	de	snelheid	wat	zakken	zodat	hij	in	comfortabele	omstandigheden	de	finish	kan	halen.	Voor	hem	
was	het	de	8ste	finish	op	een	Centurion	en	de	3de	verschillende	badge	(4	x	Nederland,	3	x	Groot-Brittannië	
en	dan	nu	1	x	Duitsland.	

•	 Chris	Van	Cauwenberghe	en	Steve	Vande	Ginste		begonnen	op	vrijdag	7	oktober	om	23	uur	aan	de	Beat	
The	Trail.	Dit	is	een	trail	van	161	km	door	de	Vlaamse	Ardennen.	Op	zondag	8	oktober	iets	na	5	uur	‘s	mor-
gens	zijn	ze	aangekomen	na	30	uur	onderweg	waarvan	28	uur	stappen.	Een	prachtige	Trail	in	de	herfst	met	
wolkenloze	nachten	én	volle	maan,	waardoor	in	open	veld	de	zaklampen	achterwege	konden	blijven.	
Een	unieke	belevenis,	die	omwille	van	het	verbluffende	natuurschoon,	lang	in	het	geheugen	zal	blijven	
hangen.

WANDELPRESTATIES

ZIEKENBOEG
•	 Op	vrijdag	9	september	werd	Sonja	De	Bruycker	geopereerd	aan	de	hand.
•	 Anita	De	Vuyst	onderging	in	de	loop	van	de	maand	september	een	oogoperatie.
•	 Sonia	Van	de	Velde	kwam	tijdens	de	Merelbeekse	Wandeltocht	op	4	september	ten	val	en	moest	een	

operatie	aan	de	pols	ondergaan.
•	 Op	26	augustus	kwam	Belinda	Claeys	ten	val	en	brak	haar	enkel.
•	 Danny	Degroote	moest	op	3	oktober	een	operatie	aan	insertitendinitis	van	de	achillespees	ondergaan.

We wensen hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe 

Startplaats- en datumwijzigingen
Door	het	grote	aanbod	van	startplaatswijzigingen,	datumwijzigingen,	etc.kunnen	we	niet	alles	publiceren	in	
dit	clubblad	en	zijn	we	genoodzaakt	om	je	te	verwijzen	naar	onze	website	www.florastappersgent.be,	link	“last	
minutes”.	Raadpleeg	deze	dan	ook	op	onze	website.

SAVE THE DATE!
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023

LEDENFEEST Florastappers Gent vzw
Meer info in clubblad 1/2023

Ledenfeest 2023
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Albert	en	Rita	Van	Renterghem	-	Coolens

VAKANTIEGROETEN

Johann	en	Monique	Van	Bost	-	Calès

Claudine	en	Françoise	Denys Gerard	en	Claudine	Devlieger	-	De	Bosscher

Robert	en	Annie	Bracke	-	De	VetterRosita	Van	Simaeys
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Heuvelland 4-daagse van 11 t.e.m.14 augustus 2022
Twee	jaar	naar	uitgekeken	en	eindelijk	kwam	het	ervan,	4	dagen	
wandelen	en	genieten	van	de	natuur	en	sfeer	regio	Valkenburg	Berg	
en	Terblijt	in	het	Zuid-Limburgse	Nederland.	De	openingsavond	was	al	
tof.	Na	het	officiële	gedeelte	was	er	ook	ambiance	verzekerd	met	de	
geboorte	van	de	mascotte	van	de	4daagse	namelijk	Polleke	en	de	
spectaculaire	acrobatische	acts	met	motoren	door	circus	Flic-Flac.

Het	beloofde	een	warme	tot	hete	meerdaagse	van	boven	de	30	gra-
den	te	worden,	dus	kregen	we	ook	wat	richtlijnen	mee	om	de	warmte	
te	trotseren.	Het	was	geen	overbodige	luxe	om	een	pet	te	dragen	en	
een	natte	handdoek	of	iets	dergelijks	in	de	nek	te	leggen	en	uiteraard	
was	insmeren	noodzakelijk.

Ik	koos	voor	de	afstand	van	telkens	21	km	zodat	er	ook	tijd	overbleef	
om	foto’s	te	maken	en	te	genieten	van	al	wat	ons	geboden	werd	door	
de	organisatie	die	trouwens	beroep	kon	doen	op	300	vrijwilligers.	De	
1ste	dag	was	alvast	een	voltreffer.	Een	mooie,	echt	supermooie	tocht	
bracht	ons	over	berg	en	dal	door	bossen,	velden,	weilanden	rotspaden	
en	bracht	ons	door	Blankenberg	en	Cadier	en	Keer.	Zelfs	indrukwekken-
de	paden	bewandeld	en	beklommen	en	het	Pieterpad	gekruist	waar	
Arnout	en	Ruben	op	tv	een	ganse	reeks	over	maakten	nl.	dwars	door	
de	Lage	Landen.	Deze	2	hadden	minder	geluk	dan	de	wandelaars	nu,	
want	ze	hadden	praktisch	elke	dag	regen	die	met	bakken	uit	de	lucht	
viel	Onze	editie	had	veel	meer	geluk	qua	weersomstandigheden,	ik	
denk	dat	deze	tochten	bij	regenweer	niet	van	de	poes	zijn	en	een	wan-
delstok	dan	geen	overbodige	luxe	is.	De	tocht	bleek	na	afloop	toch	al	
22	km	te	zijn.

Dag	2	leidde	ons	al	snel	door	een	bospad	naar	een	ijzeren	duizeling-
wekkende	trap	de	hoogte	in.	We	wandelden	naar	Meerssen	met	zijn	
indrukwekkende	kerk	en	gezellig	marktplein	waar	ook	een	rustpost	ge-
installeerd	was,	we	namen	ook	een	kijkje	in	het	park	met	vijver	en	een	
tentoonstelling	van	schilderwerken	aldaar,	richtingaanwijzers	onderweg	
gaven	GR	routes	aan	en	de	viabelgica.	Prachtige	vijvers	en	de	Curfs-
groeve	in	het	Geuldal	waar	we	uiteraard	onze	ogen	de	kost	gaven,	bo-
den	ons	zoveel	moois	om	ten	volle	van	te	genieten.	De	netjes	uitgestip-
pelde	route	ging	verder	door	berg	en	dal	letterlijk	dan,	langsheen	beek-
jes,	watervalletjes,	over	de	Geul	en	vondelpaadjes,	bos-	en	veldwegels,	
immense	landgoederen,	uitgestrekte	appel	-	en	perenboomgaarden	
en	bracht	ons	naar	Schimmert,	één	van	de	hoogst	gelegen	dorpen	van	
Nederland	en	zo	verder	naar	het	Groot	Haas	dal.	

Een	deeltje	van	het	Pieterpad	mochten	we	op	deze	dag	bewandelen,	
mooie	natuurwegels	brachten	ons	naar	het	Natuurpark	Ingendael	en	
het	Prinses	Juliana	park	met	een	ruime	verzameling	kunstwerken	en	
beelden.	Zoals	ook	aangegeven	konden	we	echte	pareltjes	bewonde-
ren	rondom	Gerlachus	gelegen	in	Buitengoed	Geul	en	Maas.	Ook	een	
aantal	herdenkingsmonumenten	en	herinneringen	aan	oorlogstijden	
kregen	we	te	zien.	Wandelpaden	en	fietsroutes	waren	in	overvloed	
voorhanden	rondom	Valkenburg,	bemerkten	we	op	de	aangegeven	
borden.	Na	nog	een	hele	klim	kwamen	we	terug	aan	in	Berg,	die	zijn	
naam	net	zoals	de	vorige	dag	opnieuw	alle	eer	aandeed,	alzo	legden	
we	23	km	af,	moe	en	terug	voldaan	en	met	een	hoop	indrukken	van	
het	mooie	ongekende	ander	deel	van	Zuid-Limburg	voor	mij,	morgen	
opnieuw	klaar	voor	de	nieuwe	ontdekkingstocht.

Dag	3	was	de	lightversie	van	de	voorbije	dagen,	we	kwamen	door	
verschillende	dorpen	Terblijt,	Welsden,	Honthem	(gemeente	Eijsden-Mar-
graten)	gelegen	op	een	plateau	dus	het	klim-	en	daalwerk	was	min-
der	zwaar.	We	weken	ook	efkens	uit	om	de	Van	Tienhovenmolen	van	
dichtbij	te	bekijken.	Deze	tocht	gaf	meer	zicht	op	glooiende	en	weidse	
landschappen	op	goed	bewandelbare	natuurpaden	langsheen	mais-,	
aardappel-,	wortelvelden,	akkers	en	weilanden	met	schilderachtige	
boerderijen,	alsook	vele	peren-	en	appelkwekerijen.	Op	een	rustpost	
aan	een	gezellige	boomkwekerij	speelde	een	Duitse	band	life	country	
muziek	waar	de	wandelaars	konden	van	genieten,	heel	tof.	Ook	vele	
zandwegeltjes	kwamen	aan	bod	en	een	massa	regenwaterbuffers	
maar	alle	droog	op	soms	1	enkele	na.	Op	naar	Blankenberg	dan	terug.	
Met	31	graden	brandde	de	zon	goed,	want	er	waren	veel	minder	bos-
paden	om	te	bewandelen	nu.	Toch	mocht	een	stevige	klim	naar	het	
eind	in	Berg	niet	ontbreken	langs	een,	ja	alweer,	schilderachtig	kronke-
lend	pad.	Bij	aankomst	was	er	in	de	finishzaal	al	een	goeie	ambiance,	
fijn	om	mee	te	beleven,	ook	Polleke	was	van	de	partij	en	danste	vrolijk	
mee.	Alweer	een	mooie	dag	volbracht,	nog	eentje	te	gaan.	
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Dag	4	was	opnieuw	een	tocht	om	U	tegen	te	zeggen,	het	werd	er	
eentje	van	25,630	km	langsheen	Sibbe,	Schin	op	Geul	en	Valkenburg.	
We	bewandelden	de	Bergsheide	bewonderden	de	kleurrijke	en	bijzon-
dere	omgeving	bij	de	groeve	Blom.	De	rustplek	bevond	zich	op	een	
uniek	domein	van	Sibberhuske,	gelegen	op	het	plateau	van	de	Mar-
graten	in	de	Limburgse	Heuvels,	waar	we	onze	ogen	de	kost	gaven	en	
onze	dorst	konden	lessen	op	de	prachtige	binnenkoer	omgeven	door	
een	heel	mooie	kasteeltuin.	Verder	trokken	we	langs	open	velden,	wei-
landen	en	zovele	zand-	en	veldwegels	met	unieke	zichten	en	speciale	
decoraties,	soms	wel	echte	pareltjes,	aan	de	netjes	onderhouden	
boerderijen.	Het	Gerendal	was	ook	een	heel	apart	en	enig	stuk	natuur	
waar	we	graag	wat	vertoefden	op	de	vele	opgestelde	bankstelletjes	
van	natuurbeheer,	het	omvatte	ook	een	orchideeëntuin	van	sprook-
jesachtige	schoonheid	zoals	vermeld	werd	op	een	bordje	aldaar	en	
het	was	inderdaad	zo.

We	lieten	de	prachtige	afdalingen	met	de	hoogtes	in	de	verte	aan	
onze	ogen	voorbijglijden,	wat	een	landschappen	hier	!	We	trokken	
verder	naar	Valkenburg	waar	we	echt	van	de	ene	verwondering	in	de	
andere	vielen,	je	moet	het	gewoon	zien,	indien	nooit	eerder	gedaan.	
Schin	op	Geul	een	echte	vakantiebestemming	aan	het	water,	kaste-
len,	kerken,	toffe	bruggetjes	en	leuke	paadjes	langsheen	de	Geul,	het	
Geulpark,	Schaelsbergerbos,	Valkenheim,	kasteel	Oost,	de	Walram-
stuw	van	Valkenburg,	de	pittoreske	binnenstad	met	ook	zijn	vele	oor-
logsherinneringen,	daar	was	het	een	drukte	van	jewelste		Verder	ging	
het	langs	kuurpark	Cauberg,	geologische	monumenten	en	langsheen	
wegels	Geul	en	Maas	terug	naar	Berg,	waar	we	aan	de	finish	feestelijk	
onthaald	werden.	

De	medaille	en	oorkonde	werden	ook	direct	overhandigd	en	er	
was	elke	dag	volop	ambiance.	Qua	natuurpracht,	ontdekkingen	en	
verkenningen	in	Zuid-Limburg	met	zijn	indrukwekkende	landschappen	
staat	deze	4daagse	bij	mij	zowat	bij	de	mooiste	die	ik	reeds	deed.	

Gilberte	Scheldewaert
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Dag 9 Zaterdag 30 april 2022

Overnachting	Casa	Rual	La	Villa	Plaza	de	la	Iglesia	9	14840	Castro	del	Rio

Men	volgt	vandaag	de	met	olijfgaarden	en	sinaasappelplantages	bedekte	vallei	van	de	Guadajoz-rivier	naar	
het	westen,	Men	steekt	een	paar	keer	de	rivier	over	en	naarmate	men	Castro	del	Rio	nadert,	maken	de	olijf-
gaarden	plaats	voor	velden	en	eucalyptus	aanplantingen.

Het	ommuurde	centrum	dat	teruggaat	naar	de	Romeinse	perioden	getuigt	van	het	strategische	beleid	van	
de	stad.	Gezien	ik	de	dag	voordien	heel	wat	voorzieningen	had	gedaan	voor	het	ontbijt,	kon	ik	om	08.05	uur	
vertrekken.	Het	was	prima,	gezien	de	wandelroute	aan	mijn	verblijf	voorbij	kwam.	Het	zou	denk	ik	een	warme	
dag	worden,	de	zon	was	reeds	vrij	vroeg	van	de	partij.

Ik	kwam	nog	een	paar	pelgrims	tegen	die	ik	ook	de	vorige	dagen	reeds	had	ontmoet	(twee	Spanjaarden).

Opnieuw	ging	de	route	langs	de	olijfbomen,	hoe	kan	het	anders.	Af	en	toe	duikt	er	ook	eens	een	sinaasap-
pelplantage	op,	maar	nog	wat	te	vroeg	voor	de	pluk.	De	rivier,	nagenoeg	droog,	werd	een	paar	keer	overge-
stoken	en	dan	ging	het	verder	langs	Izcar,	een	dorp	met	weinig	of	geen	animo	of	levende	ziel	te	bekennen.	
Dan	maar	verder	naar	het	ongeveer	tien	kilometer	verder	gelegen	Castro	del	Rio.	De	Casa	Rual	was	vrij	vlug	
gevonden,	gezien	deze	aan	de	Plaza	de	la	Iglesia	was	gelegen.

Na	een	douche	en	wat	rust	nog	het	centrum	ingetrokken,	maar	gezien	het	zaterdag	is	leek	alles	gesloten.	
Toch	nog	wat	drank	kunnen	kopen	voor	de	volgende	dag.	Na	de	middag	wat	rustig	op	bed	gelegen	alvorens	
morgen	de	laatste	wandeldag	naar	mijn	eindbestemming	aan	te	vatten,	namelijk	Cordoba.	

Dag 10 Zondag 01 mei 2022

Overnachting	in	Hostal	La	Bertola	Carretera	Badajoz-Granada	296

Men	volgt	initieel	de	oude	Romeinse	weg	door	de	olijfgaarden	en	de	met	velden	bedekte	heuvels	naar	de	
beroemde	Romeinse	ruïnes	van	Ategua.	Zoals	gedacht	werd	het	vandaag	een	karig	ontbijt:	gelukkig	een	
warme	koffie	en	een	clementine	en	ik	kon	mij	op	weg	begeven.

Het	was	07.50	uur	en	de	eerste	mogelijke	stop	bevond	zich	in	Especio,	een	9,5	kilometer	verder.	Hier	kon	ik	om	
10.00	uur	wat	bijtanken	en	de	eerste	zaak	welke	ik	tegenkwam	was	er	één	waar	men	churitos	maakte.	Deze,	
samen	met	een	warme	koffie,	gaf	mij	weer	de	nodige	kracht	om	langs	de	ontelbare	olijfbomen	naar	mijn	
einddoel	voor	vandaag	te	wandelen,	namelijk	naar	Santa	Cruz,	een	12,5	kilometer	verder	gelegen	stadje.

Mijn	hotel	was	vrij	vlug	gevonden	want	dat	lag	aan	de	verkeersweg	op	de	wandelroute.	Aangekomen	om	
13.00	uur	diende	ik	nog	even	te	wachten	om	de	kamer	te	betrekken,	maar	geen	nood	ondertussen	kon	ik	nog	
het	middagmaal	gebruiken.

Dag 11 Maandag 02 mei 2022

Overnachting	in	hotel	Averoes	Campo	Madre	de	Dios	38	Cordoba	

Deze	laatste	wandeldag	voert	ons	door	het	open	landschap	van	barre	heuvels	en	lage	vlaktes	naar	de	
Guadalquivir-rivier,	de	levensader	van	deze	streek.	Men	steekt	deze	over	via	de	romeinse	brug	en	wandelt	het	
wereldberoemde	Cordoba	binnen.

Nog	een	laatste	wandeldag	te	gaan.	De	conditie	is	nog	goed,	maar	hier	en	daar	besef	ik	wel	dat	het	een	
zware	wandeling	was	geweest,	vooral	omdat	ik	nergens	een	rustdag	had	voorzien.	Maar	de	moed	erin	hou-
den	en	na	een	goed	ontbijt	vertrek	ik	om	08.00	uur.	Een	bus	naar	Cordoba	was	een	optie,	maar	tot	10.20	uur	
wachten	was	me	van	het	goede	teveel,	dan	maar	op	weg	voor	de	laatste	kilometers.

Camino de Santiago - DEEL 2: van Granada tot Cordoba - (vervolg)
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De	olijfbomen	zijn	achter	gebleven	en	nu	zijn	het	veelal	
veldgewassen,	zoals	maïs	en	aardappelen	welke	de	bo-
venhand	namen,	hier	en	daar	duiken	ook	amandelbomen	
op.

Na	vrij	vlug	het	hotel	te	hebben	gevonden,	kon	ik	reeds	de	
kamer	betrekken	en	na	mij	te	hebben	verfrist	trok	ik	de	bin-
nenstad	in,	het	was	hier	een	ware	toeloop,	want	2	mei	is	in	
Spanje	een	feestdag.

Langs	de	Mesquita	(bezoek	gepland	voor	morgen)	kwam	
ik	aan	de	Puerto	del	Puente.

Deze	poort	was	één	van	de	belangrijkste	toegangswegen	
tot	de	stad.	Tijdens	de	Romeinse	tijd	reikte	de	hoofdweg	
over	de	brug,	door	deze	prachtige	poort	over	de	heuvel	
en	door	de	plaats	waar	je	nu	de	moskee	kan	terugvinden.	
Tot	het	jaar	1571	stond	hier	eerst	een	Arabische	poort.	Een	
nieuwe	poort	werd	gebouwd	om	het	bezoek	van	koning	
Filipe	II	te	herdenken.	Aan	de	overkant	van	de	brug	staat	
de	Torre	de	la	Calahorra.

De	toren	werd	in	opdracht	van	Enrique	II	van	Trastamane	
gebouwd	in	1369	om	de	stad	te	beschermen	tegen	de	
invallen	van	zijn	broer	Pedro	I	de	Wrede.	Later,	in	de	18de	
eeuw	deed	de	toren	dienst	als	gevangenis	en	nog	een	
eeuw	later	werd	er	een	meisjesschool	in	ondergebracht.	
Vandaag	is	er	het	instituut	voor	interculturele	dialogen	ge-
vestigd.	Men	kan	er	met	het	leven	van	Cordoba	in	de	10de	
eeuw	kennismaken.

Ook	de	Ponto	Romano	springt	in	het	oog.	Deze	brug	werd	
oorspronkelijk	door	de	Romeinen	gebouwd.	De	huidige	
structuur	dateert	echter	uit	de	Middeleeuwen	maar	de	
19de	eeuwse	kasseien	geven	het	geheel	toch	nog	een	
Romeinse	indruk.

Dag 12 Dinsdag 03 mei 2022

Vrije	dag	in	Cordoba.	Na	een	uitgebreid	ontbijt	trok	ik	
opnieuw	de	stad	in,	want	er	is	heel	wat	te	ontdekken	en	te	zien.	Om	10.00	uur	had	ik	een	bezoek	geboekt	aan	
de	Mezquita	kathedraal.

Er	ontstond	nog	wat	twijfel	want	de	bezoekuren	waren	veranderd,	maar	dank	zij	de	bereidwillige	gids	kon	ik	
met	de	groep	spaanssprekenden	de	kathedraal	binnen.	Het	was,	naar	mijn	mening,	hier	nog	mooier	en	uit-
gebreider	dan	het	Alhambra	in	Granada.	Deze	moskee-kathedraal	is	wellicht	één	van	de	belangrijkste	monu-
menten	van	de	stad.

Als	Moslimheiligdom	behoort	het	tot	één	van	de	meesterwerken	van	de	Islamitische	kunst.	Het	gebouw	is	een	
samengaan	van	Moorse	en	Christelijke	invloeden.	De	bouw	werd	begonnen	in	785.	Tot	de	meest	fantastische	
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kostbaarheden	be-
horen	tegenwoordig	
het	zogenaamde	bos	
van	de	duizend	zuilen	
(het	zijn	er	in	werke-
lijkheid	856)	en	de	
diverse	gebedsruim-
ten.	Sinds	1984	is	de	
Mezquita	werelderf-
goed	van	Unesco.

Een	volgend	bezoek	
was	het	Alcazar	de	
los	Reyes	Christianos	
Cordoba	ofwel	het	
paleis	van	de	chris-
telijke	vorsten.	Het	
imposante	vesti-
gingsgebouw	werd	

rond	1328	gebouwd	in	opdracht	van	koning	Alfonso	XI	en	diende	later	als	
residentie	van	de	katholieke	koningen.	Bij	het	complex	behoren	indrukwek-
kende	tuinen	met	vrolijk	makende	waterpartijen	naar	Moorse	voorbeeld.	

Binnen	zijn	er	ook	een	paar	indrukwekkende	Romeinse	mozaïeken	te	bewonderen.

Nog	wat	verder	op	mijn	wandeling,	kom	ik	de	Romeinse	Tempel	tegen,	althans	wat	er	overblijft.	Hij	werd	in	
opdracht	van	Keizer	Claudius	gebouwd	in	de	eerste	eeuw.	Op	mijn	weg	naar	het	hotel,	passeer	ik	nog	de	
Plaza	de	la	Corredera.	Dit	is	een	18de	eeuws	plein	dat	eeuwenlang	de	ontmoetingsplaats	was	voor	allerlei	
festiviteiten	en	markten.

Tot	in	de	19de	eeuw	werden	hier	nog	stierengevechten	gehouden.	Nu	omgeven	door	gezellige	galerijen	
waar	men	rustig	kan	wandelen.

Nog	één	activiteit	stond	op	het	programma,	namelijk	een	bezoek	aan	diverse	patio’s.

Het	startpunt	was	de	Plaza	de	las	Tendillas.	Dit	plein	verbindt	niet	enkel	de	belangrijkse	straten	van	Cordoba,	
maar	vormt	ook	het	hart	van	het	commerciële	leven	van	de	stad.	De	bouw	begon	in	1908	en	in	1923	werd	

het	hotel	Suizo	gebouwd	en	enkele	jaren	
later	werd	het	monument	van	de	Grote	
Kapitain	(El	Monumento	al	Grand	Capitan)	
erop	geplaatst.	De	rondgang	in	de	patio’s	
was	wel	een	voltreffer	voor	iemand,	die	van	
bloemen	en	platen	houdt.	De	patio’s	van	
Cordoba,	de	typische	Andalusische	binnen-
plaatsen,	werden	intussen	door	de	Unesco	
zelfs	als	werelderfgoed	erkend.		Sedert	1918	
organiseert	de	stad	ieder	jaar	in	de	eerste	
helft	van	mei	een	patiowedstrijd	waarbij	de	
mooiste,	meest	versierde	exemplaren	wor-
den	onderscheiden.

Dag 13 Woensdag 04 mei 2022

Met	de	trein	van	10.03	uur	naar	Madrid	Atocha	–	aan-
komst	11.56	uur	(werkelijk	12.13	uur).	Via	de		metro	naar	
de	luchthaven	van	Madrid.	Met	vlucht	van	Brussels	
Airlines	(vlucht	SN3728)	vertrek	om	17.35	uur	–	aankomst	
Brussel	19.50	uur.	Mijn	reis	sluit	ik	af	met	een	treinrit	naar	
Gentbrugge.

Paul	De	Roy
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(zeker	te	lezen	door	elke	Florastapper!!!)

JE	LIDKAART	2022	BLIJFT	GELDIG	IN	2023	(enkel	NA	BETALING	VAN	JE	LIDGELD)

Corona,	de	oorlog	in	Oekraïne,	enz	...	heeft	alle	prijzen	doen	stijgen	maar	de	prijs	van	je	lidmaatschap	bij	
Florastappers	Gent	vzw,	blijft	ondanks	de	vele	prijsverhogingen	en	een	inflatie	van	meer	dan	11	%	ongewijzigd	
ten	opzichte	van	dit	jaar.

U	betaalt	voor	1	persoon	€	20,00	en	voor	elk	bijkomend	lid	van	het	gezin	vanaf	12	jaar	€	15,00.

Dit	betekent	voor	een	lidmaatschap,	van	meer	dan	1	persoon,	het	volgende:	

Aantal	personen Te	betalen	lidgeld Retour	van	de	mutu-
aliteit

Kostprijs	van	Uw	lid-
maatschap

1 €	20,00 €	15,00 €	5,00
2 €	35,00 €	30,00 €	5,00
3 €	50,00 €	45,00 €	5,00
4 €	65,00 €	60,00 €	5,00
5 €	80,00 €	75,00 €	5,00
6 €	95,00 €	90,00 €	5,00

Kinderen	onder	de	12	jaar	betalen	€	8,00	lidgeld

De	aandachtige	lezer	van	dit	tabelletje	heeft	opgemerkt,	dat	het	lidmaatschap	je	in	feite	€	5,00	kost	onafhan-
kelijk	van	de	grootte	van	je	gezin	en	je	bent	een	gans	jaar,	van	1	januari	2023	tot	en	met	31	december	2023,	
lid	van	een	fantastische	wandelclub	en	verzekerd	op	je	wandelingen	voor	de	prijs	van	€	5,00.		

Wat	er	wel	gewijzigd	is	en	dat	hadden	we	reeds	aangekondigd	in	clubblad	4,	is	dat	leden	die	20	georgani-
seerde	wandelingen	(=	wandelingen	bij	een	erkende	wandelclub)	gestapt	hebben	1	Walking	in	Belgium	2023	
gratis	ontvangen,	met	dien	verstande	1	exemplaar	per	gezin.	Het	aantal	tochten	moet	je	zelf	niet	bewijzen,	
want	we	ontvangen	van	onze	federatie,	WSVL,	na	elke	uitslag	van	een	georganiseerde	wandeling	een	over-
zicht	van	welke	leden	gewandeld	hebben	en	hoeveel	tochten	ze	reeds	hebben.	Wie	echter	enkel	in	het	
Franstalig	landsgedeelte	of	een	combinatie	gewandeld	heeft	in	Vlaanderen	en	in	het	franstalig	landsgedeelte	
en	zelf	20	tochten	kan	aantonen,	krijgt	de	Walking	in	Belgium	2023	eveneens	gratis.	Wie	geen	boek	gratis	kan	
ontvangen	wegens	te	weinig	tochten,	kan	het	altijd	aanschaffen	tegen	het	voordeeltarief	van	€	8,00	in	plaats	
van	€	17,00.

Wie	geen	Wandelboek	in	Belgium	2023	nodig	heeft,	kan	dit	melden	bij	afhaling	van	de	mutualiteitsformulieren.
Leden	die	nieuw	aangesloten	zijn	gedurende	het	kalenderjaar	2022	ontvangen	het	boek	dit	jaar	gratis,	vanaf	
volgend	jaar	moeten	zij	ook	20	tochten	kunnen	voorleggen	of	het	dan	geldende	aantal.	Nieuwe	leden	vallen	
onder	ditzelfde	systeem.

Je	wenst	je	lidmaatschap	te	hernieuwen,	hoe	ga	je	te	werk?

1	Schrijf	vóór	3	november	2022	het	bedrag	over	op	de	rekening	van	de	club:		BE	50	8906	1413	4818	op	naam	
van	Florastappers	Gent	vzw,	met	vermelding	van	lidmaatschap	2023	–	aantal	personen.

2	Hou	je	plastieken	lidkaart	bij,	gooi	ze	dus	zeker	niet	weg.	Van	zodra	je	lidgeld	betaald	is,	zal	deze	door	de	
secretaresse	geactiveerd	worden.

3	Tijdens	de	Spokentocht,	zaterdag	5	november	2022	a.s.	of	tijdens	Gent	bij	nacht,	zaterdag	10	december	
2022	zal	je	je	formulier	tot	terugbetaling	van	het	lidgeld	door	de	mutualiteit	ontvangen.	Dit	formulier	kan	je	
maar	indienen	bij	de	mutualiteit	vanaf	januari	2023	en	niet	vroeger	omdat	dit	over	het	kalenderjaar	2023	gaat.	
De	wandelboeken	zullen	ook	maar	beschikbaar	zijn	vanaf	Gent	bij	Nacht,	zaterdag	10	december	2022.

4	Adreswijzigingen	graag	vooraf	doorgeven	en	niet	op	het	moment	dat	je	je	formulier	en	je	Walking	in	Belgium	
komt	ophalen.	

5	Wie	zijn	lidmaatschap	niet	hernieuwd	heeft	vóór	31	december	2022,	zal	telkens	hij/zij	gaat	wandelen	vanaf	1	
januari	2023	€	3,00	in	plaats	van	€	1,50	voor	een	wandeling	betalen.	

6	Van	harte	dank	voor	de	correcte	en	stipte	afhandeling	en	uiteraard	voor	de	hernieuwing	van	je	lidmaat-
schap,	in	naam	van	de	secretaresse	van	Florastappers	Gent	vzw.

Lidgelden en lidkaarten 2023 
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Programma 2023 Florastappers Gent vzw

Zondag	19	maart:	Floratochten	(Bonustocht)
	 Startzaal	 DeVierdeZaal
	 	 	 Driebeekstraat	2
	 	 	 9050				GENTBRUGGE
	 Afstanden	 4	-	6	-	9	-	13	-	20	-	24	-	30	km
	 Start	 	 vanaf	7.00	tot	15.00	uur

Zondag	14	mei	:	Vrijbuiterstocht
	 Startzaal	 Basisschool	Dikkelvenne	(centrum)
	 	 	 Nijverheidsstraat	29a
	 	 	 9890			DIKKELVENNE
	 Afstanden	 6	-	9	-	12	-	16	-	21	km
	 Start	 	 vanaf	7.30	uur	tot	15.00	uur

Vrijdag	21	juli	:	Zomertocht
	 Startzaal	 Patrokring
	 	 	 Koningin	Astridlaan	24
	 	 	 9820				BOTTELARE
	 Afstanden	 7	-	10	-	14	-	21	-	30	-	50	km
	 Start	 	 vanaf	6.00	tot	15.00	uur

Donderdag	17	augustus:	Stropkestocht
	 Startzaal	 Zaal	Gildenhuis
	 	 	 Loofblommestraat	10
	 	 	 9051		SINT-DENIJS-WESTREM
	 Afstanden	 6	-	8	-	13	-	21	KM
	 Start	 	 vanaf	7.30	tot	15.00	uur

Zaterdag	4	november:	Spokentocht
	 Startzaal	 DeVierdeZaal
	 	 	 Driebeekstraat	2
	 	 	 9050				GENTBRUGGE
	 Afstanden	 6	-	9	km
	 Start	 	 vanaf	14.00	tot	21.00	uur

Zaterdag	9	december:	Gent	bij	Nacht
	 Startzaal	 Odisee	Technologiecampus	Gent
	 	 	 Gebr.	Desmetstraat	1
	 	 	 9000					GENT
	 Afstanden	 6	-	9	-	12	km
	 Start	 	 vanaf	14.30	tot	20.30	uur
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Vanaf	eind	oktober	2022	zal	er	een	nieuwe	wandelapp	functioneren	waarbij	je	de	mogelijkheid	krijgt	om	je	
lidkaart	te	downloaden.	Deze	app	zal	up-to-date	zijn	en	betrouwbaarder	dan	het	“Wandelschoentje”
De	afstempeling	van	de	wandelboekjes	blijft	bij	inschrijving.	

De	huidige	lidkaart	blijft	zeker	geldig	in	2023	als	je	tenminste	je	lidgeld	aan	je	club	betaalt.

Clubklassement
Zoals	je	kan	zien,	staan	we	momenteel	op	een	7de	plaats	in	het	clubklassement	bij	WSVL.	Het	zijn	maar	de	eer-
ste	5	clubs	die	in	de	prijzen	vallen.	Dus	beste	Florastappers,	als	wemet	zijn	allen	de	wandelschoenen	nog	eens	
extra	aantrekken	en	wekelijks	terug	op	stap	gaan,	zit	er	nog	een	5de	plaats	in.	Gaan	we	ervoor?

Rangschikking Afdeling 1
	#	 Clubnr	 Club	 	Score
	1	 3163	 WSV	Egmont	Zottegem	vzw	 	18282
	2	 3140	 vzw	Wandelclub	Natuurvrienden	Deinze	 	13681
	3	 2043	 W.S.V.	Milieu	2000	Lommel	 	12298
	4	 5391	 De	Spartastappers	Ardooie	vzw	 	 9883
	5	 3135	 Padstappers	Geraardsbergen	vzw	 	 9598
	6	 2023	 KWSV	Wandelend	Paal	vzw	 	 9574
 7 3103 Florastappers Gent vzw  9418
	8	 3003	 WSV	De	Lachende	Wandelaars	Aalter	vzw	 	 8984
	9	 3233	 Hanske	de	Krijger	Oudenaarde	vzw	 	 8592
	10	 5245	 WSV	De	Brigandtrotters	vzw	 	 8350

Nieuws van de federatie
Mededeling nieuwe wandelgroepen:
7104	 Felixstappers	Lier
7105	 Wandelcollectief	Mee	op	Stap	Kalmthout
7503	 Krottegemse	Colia	Stappers

Clubs die wandelgroep worden:
7206	 WSV	Winterslag
7405	 Wandelgroep	‘Ochtendgloren’	Kapelle-o/d	Bos
7504	 Puintstappers	Bredene

Clubs die ontslag nemen:
1061	 De	Olense	Pottenstappers
2021	 WSV	De	Trotters	Hasselt
2083	 WSV	10	Wing	Tac
3257	 Groep	’t	Singel
5371	 Moense	Gordel
5409	 De	Haverlostappers
5439	 De	Tervaete	Stappers	Keiem

In	clubblad	1	van	dit	jaar	verscheen	reeds	een	uitgebreid	artikel	over	deze	materie,	maar	gezien	de	grote	
groep	nieuwe	leden	die	er	ondertussen	zijn	bijgekomen	en	ook	als	herinnering	voor	de	reeds	langer	aangeslo-
ten	leden	leggen	we	hier	de	werkwijze	nog	eens	uit.

Wandelsport	Vlaanderen	vzw	werkt	vanaf	1.1.2022	samen	met	Callant	Verzekeringen	&	Financieel	Advies.	
Voor	de	leden,	alsook	voor	niet-leden	werd	een	uitgebreid	verzekeringspakket	uitgewerkt	bij	Ethias.	In	tegen-
stelling	tot	vroeger	moet	je	zelf	de	ongevalsaangifte	downloaden,	invullen	en	dan	digitaal	versturen.
Voor	het	downloaden	van	de	ongevalsaangifte	ga	je	als	volgt	te	werk:

Surf	naar:	https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze-verzekering
dan	zie	je	onderstaande	tekst:

Bij een ongeval tijdens je wandeling of een officiële wandelorganisatie dien je een ongevalsaangifte via elek-
tronische weg in te vullen. De aangifte stuur je, samen met het medisch attest van de behandelende genees-
heer, door via mail aan aangifteLO@ethias.be. Indien je niet in de mogelijkheid bent om mails te verzenden, 
vraag je je club dit voor jou te doen
• een attest van de spoeddienst geldt eveneens als medisch attest
• leden die bij individuele wandelsportbeoefening een ongeval voor hebben, dienen hun clubsecretaris 

hiervan op de hoogte te brengen
• niet-leden dienen aangifte van het ongeval te doen bij de organisator waarop deze een aangifteformu-

lier niet-leden bezorgt.
Leden van onze sportfederatie kunnen de ongevalsaangifte HIER downloaden. Meer info over hoe de onge-
valsaangifte dient te worden ingevuld, vindt u HIER.

Onderaan	de	verschenen	tekst	klik	je	op	“HIER”	downloaden	om	je	ongevalsaangifte	te	bekomen.	Er	opent	
dan	een	PDF	bestand	met	een	blanco	ongevalsaangifte	én	een	medisch	attest.	Vul	alle	velden	van	de	onge-
valsaangifte	in	Indien	niet	alle	verplichte	velden	zijn	ingevuld	(staan	dan	in	rood	gemarkeerd),	dan	krijg	je	een	
foutmelding	en	kan	je	het	formulier	niet	doorsturen.	Nog	een	tip:	voor	“lidnummer”	moet	je	3	nullen	zetten,	
anders	kan	je	het	document	niet	verzenden

Indien	alles	ok	is,	sla	je	het	document	dan	op	in	je	pc.	Het	opgeslagen	en	uitgeprinte	medisch	attest	laat	je	
invullen	door	de	behandelende	geneesheer.	De	ongevalsaangifte	en	het	medisch	attest	stuur	je	dan	door	
naar	aangifteLO@ethias.be

Hopelijk	moet	je	geen	gebruik	maken	van	de	ongevalsaangifte,	maar	we	vinden	het	belangrijk	dat	je	weet	
wat	te	doen	in	geval	het	nodig	mocht	zijn.	Heb	je	nog	vragen	dan	kan	je	uiteraard	nog	terecht	bij	jullie	secre-
taresse	Claudine.

Wat als je een ongeval hebt naar, tijdens of op de terugweg van een wandeling als lid.
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Za	5	nov	 3	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)	
	 10	u	 	 Klaarzetten	start-	en	rustpost	(3	ptn)
	 	
	 	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)	 SPAARKAART
	 14.00	–	21.00	 Spokentocht		 6-9		km
	 	 	 (De	Spoken	zijn	maar	actief	tussen	16	u	en	21	u)
	 	 	 DeVierdeZaal,	Driebeekstrraat	2,	Gentbrugge
	 	 	 (Meehelpen	nm	5	ptn	+	avond	5	ptn)	(Enkel	wandelen	=		5	ptn)
	 	 	 (MAXIMUM 13 ptn te verdienen die dag)

Zo	6	nov	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 9	u	 	 Opruim	startzaal	en	rustpost

Vr	11	nov	 4	ptn	 Levenslijnteam	Damme	vzw	(5463)	 6-12-15-18-21	km
	 08.00	–	15.00	 Damme	Wandelt
	 	 	 Sportcomplex	Meuleweg,	Vissersstraat	2,	Moerkerke

Za	12	nov	 4	ptn	 vzw	Wandelclub	Natuurvrienden	Deinze	(3140)	 6-10-15-20	km
	 07.00	–	15.00	 40e	Wandel	Mee	Dag	–	Viggaaltocht
	 	 	 VTI,	Leon	Declercqstraat	1,	Deinze

Zo	13	nov	 4	ptn	 Boerenkrijgstappers	vzw	(3450)	 6-12-18-24	km
	 07.30	–	15.00	 Boerenkrijgstapperstocht	–	Slotwandeling	Donkmeertrofee	2022
	 	 	 Festivalhal,	Donklaan	125,	Berlare

Za	19	nov	 4	ptn	 WV	De	IJsbrekers	Haaltert	vzw	(3398)	 6-12-18	km
	 06.30	–	15.00	 IJsbrekerstocht
	 	 	 HOC	De	Fransman,	Heldergemstraat	136,	Heldergem

Zo	20	nov	 4	ptn	 Postiljon	Wandelclub	Merelbeke	vzw	(3091)	 6-10-15-20	km
	 07.30	–	15.00	 Leietocht
	 	 	 School	Don	Bosco,	Baarledorpstraat	4,	Drongen-Baarle
	 	 	 (Dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

Zo	27	nov	 4	ptn	 Wandelclub	Temse	(3182)	 7-15-21	km
	 07.00	–	15.00	 Kaailoperstocht	 SPAARKAART	
	 	 	 JOC	Temse,	Clemens	de	Landtsheerlaan	26,	Temse

Za	3	dec	 4	ptn	 Watewystappers	Tielt	(5423)	 6-12-18-24	km
	 06.00	–	15.00	 Sinterklaaswandeling
	 	 	 JOC	Dentergem,	Wontergemstraat	73,	Dentergem

Zo	4	dec	 4	ptn	 Wandelclub	Reigerstappers	Vinderhoute	vzw	(3084)
	 08.00	–	15.00	 40e	Sinterklaastocht	–	Viggaaltocht	 6-7-12-21-26	km
	 	 	 Parochiezaal,	Hammeken	10,	Merendree

Za	10	dec	 3	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 9	u	 	 Klaarzetten	start-	en	rustpost
	 	
	 	 10	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 14.30	-	20.30	 Gent	bij	nacht	 6-9-12		km
	 	 	 Odisee	Technologiecampus,	Gebroeders	Desmetstraat	1,	Gent
	 	 	 (Meehelpen	nm	5	ptn	+	avond	10	ptn	=	15	ptn)
	 	 	 (Enkel wandelen = 10 ptn) (MAXIMUM 18 ptn te verdienen die dag)  - 
   1ste luik van de Vierkunststedentrofee 2022
	 	 	
Zo	11	dec	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 9	u	 	 Opruim	startzaal

Voorkeurtochten kalender
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Za	17	dec	 10	ptn	 Brugsche	Globetrotters	vzw	(5177)	 6-11-15-20	km
	 09.00	–	17.00	 Brugge	Binnenste	Buiten	in	kerstsfeer
	 	 	 Sint-Lodewijkscollege,	Magdalenastraat	30,	Sint-Andries
   2de luik van de Vierkunststedentrofee 2022

Zo	18	dec	 4	ptn	 WSV	De	Keignaerttrippers	Oostende	vzw	(5011)	 6-12-18	km
	 10.00	–	17.00	 14e	Wandeltocht	Oostende	met	kerstlicht	 SPAARKAART
	 	 	 Hogeschool	VIVES	Campus	Oostende,	Slachthuiskaai	9,	
	 	 	 Oostende

Ma	26	dec	 10	ptn	Hanske	de	Krijger	Oudenaarde	(3233)	 5-10-14-18	km
	 08.00	–	16.30	 Oudenaarde	in	kerstsfeer
	 	 	 Bernardustechnicum	campus,	Hoogstraat	20,	Oudenaarde
   3de luik van de Vierkunststedentrofee 2022

Woe	28	dec		 10	ptn	WSK	Marke	vzw	(5012)	 7-13	km
	 12.00	–	20.00	 25e	Kortrijk	Feeëriek
	 	 	 HOWEST	–	THE	PENTA,	Sint-Martenslatemlaan	1B,	8500	Kortrijk
   4de luik van de Vierkunststedentrofee 2022
   (Dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium 2022)

Zo	08	jan	 4	ptn	 Postiljon	Wandelclub	Merelbeke	vzw	(3091)	 4-8-12-15-18-25	km
	 7.30	–	15.00	 Nieuwjaarstocht
	 	 	 Gemeenschapsschool	De	Kleine	Prins,	Kasteelllaan	1,	De	Pinte

Za	15	jan	 4	ptn	 Wandelclub	Scheldestappers	Zingem	vzw	(3105)
	 07.00	–	15.00	 Wandelen	door	Kruishoutem	 6-10-15-21-30	km
	 	 	 Zaal	De	Kepper,	Kerkhofweg	2,	Kruishoutem		
	
Zo	15	jan	 4	ptn	 WSV	De	Kadees	vzw	(3063)	 4-8-12-16-20	km
	 08.00	–	15.00	 Sint-Antoniustocht
	 	 	 Vrije	Basisschool	Sint-Vincentius,	Kruisstraat	2,	Gijzegem

Voorkeurtochten kalender

Sonja	Billiet,	Carine	Palette,	
Gerda	De	Clercq

Marc	en	Corry	Lauwaert	-	Vaerendonck

VAKANTIEGROETEN
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NOVEMBER DECEMBER
	 1	 Jean-Pierre	CORVELEYN
	 2	 Godelieve	VAN	NESTE
	 2	 Krista	COPPENS
	 2	 Mario	VAN	HOVE
	 2	 Rita	MASSON
	 3	 Marleen	DE	MUER
	 4	 Benjamin	VANDEREYT
	 4	 Paul	BLANSAER
	 5	 Ann	VAN	DE	WEGHE
	 5	 Annick	VAN	AUDENAERDE
	 5	 Patrick	MEIRESONNE
	 5	 Peter	VERHE
	 6	 Anne	VANDERSTRAETEN
	 6	 Joke	VAN	HAMME
	 6	 Martine	PATHE
	 6	 Patrick	VERCAMER
	 6	 Rita	DRUBBEL
	 6	 Silke	VAN	HOOREBEECK
	 7	 Arjen	RAES
	 7	 Jeanne	DE	GHOUY
	 7	 Nicole	VERLEYEN
	 8	 Eddy	HAEGEMAN
	 8	 Hilde	VOGELAERE
	 8	 Kathleen	VERBEURGT
	 8	 Rita	COOLENS
	 9	 Anne	VAN	HERREWEGHE
	 9	 Tania	DRIEGE
	 10	 Rudy	HEYNDRICKX
	 10	 Freddy	DECLERCQ
	 11	 Marleen	VANQUICKENBORNE
	 11	 Martin	DE	BRUIJCKER
	 11	 Pierre	VANVINCKENROY
	 12	 Kurt	CROMMELINCK
	 13	 Elie	DANCKAERT
	 13	 Martial	DUVIVIER
	 14	 Christine	DE	TEMMERMAN
	 14	 Emiel	GILLIS
	 14	 Jasmine	CORNETTE
	 15	 Sven	DEVROE
	 16	 Cecilia	STASSEN
	 16	 Severine	CLAUWAERT
	 16	 Nathalie	ROEGIERS
	 17	 Bart	MAERS
	 17	 Nelly	DE	GEEST
	 18	 Gilbert	TEMMERIER
	 18	 Marie	Rose	VANDENBERGHE
	 18	 Sonia	DE	VLIEGER
	 19	 Denise	BRACKE
	 19	 Jenny	SLOCK
	 21	 Glenda	SCHEPENS
	 22	 Albert	VAN	RENTERGHEM
	 22	 Micheline	SUTTELS
	 22	 Piet	DE	VYLDER
	 23	 Es	JAY
	 23	 Inge	SCHEIRSEN
	 23	 Sabine	TEMMERMAN
	 23	 Yvan	VYVEY
	 24	 Chris	DANCKAERT
	 24	 Etienne	CELIS
	 24	 Kurt	DANCKAERT
	 25	 Carl	VANHOUTTE
	 26	 Karin	DE	NOBLE
	 26	 Peter	BONNE
	 27	 Jürgen	VAN	DRIESSCHE
	 27	 Luc	CRIEL
	 28	 Anne-Marie	SINOY
	 29	 Corry	VAERENDONCK
	 30	 Johan	DE	RIDDER
	 30	 Josie	DEMAREST
	 30	 Lieselot	ROSSEEL
	 30	 Raoul	VANDEPUTTE

		 1	 Angelique	DE	VLEESCHAUWER
	 1	 Filip	DE	GRAEVE
	 1	 Veerle	MENGER
	 2	 Andrea	TAVERNIER
	 2	 Bas	VAN	DOOREN
	 2	 Lieve	DE	PRIL
	 2	 Marc	BOGAERT
	 2	 Martijn	DERESE
	 4	 Ronny	DE	SMET
	 5	 Salomon	DE	WILDE
	 6	 Marina	DE	SCHEEMAECKER
	 7	 Kristof	VANDENBROECK
	 8	 Katrien	VAN	ACKER
	 8	 Ronny	EECKHOUT
	 9	 Aneta	KOLEVA
	 9	 Roland	WILLE
	10	 Eric	VAN	HAMME
	10	 Guido	VERVUST
	11	 Brecht	GOVAERT
	11	 Frans	VAN	KERCKHOVE
	11	 Geert	BUYLE
	11	 Hilde	HERSSENS
	11	 Lieve	VERSTUYFT
	12	 Erna	THIENPONT
	12	 Françoise	BASTIEN
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