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WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP vzw 
W.S.V.L. 3025 

 

RAAD VAN BESTUUR 2019: 
******************* 
Voorzitter : Weemaes Luc, Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas. 
  03/776.59.21. of 0477.820.276. E-mail: dlk025@hotmail.com 

Ondervoorzitter:  : Verbeeck Roger, Priesteragiestraat 1, 9130 Verrebroek. 
Secretariaat:   03/773.35.47. of 0498.946.225. E-mail: verbeeckr@hotmail.com 

 : Verté Helga, Priesteragiestraat 1, 9130 Verrebroek. 
  03/773.35.47. of 0472.445.641. E-mail: verte_helga@hotmail.com 

Penningmeester : Heyndrickx Godelieve, Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas. 
  03/776.59.21. of 0474.584.409. E-mail:  gohesn@hotmail.com  

Parkoers  : De Witte Peter, Tybaertstraat 17, 9170 St-Gillis-Waas. 
   03/770.72.33. of 0485.108.554. E-mail: dewitte.p@skynet.be  

  Van De Vijver André, Polderstraat 18, 2070 Zwijndrecht 
   03/722.13.13. of  0486.763.499.  E-mail: dreke-vdv@hotmail.com 

Materialen : 
 

================================================================================================================================================= 

Website:  www.delachendeklomp.be 
=================================================================================================================================================

BANKRELATIE:  Algemene zaken : AXA, Iban.nr. : BE43 7510 0325 5301 
******************    Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas. 
  Lidgeld : AXA, Iban.nr. : BE50 7554 9588 9618 
    Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas. 
================================================================================================================================================= 

LIDGELD 2020: 1 persoon : 19,00 € 4 personen : 61,00 € 
****************** 2 personen : 33,00 € 5 personen : 75,00 € 
  3 personen : 47,00 € 6 personen : 89,00 € 
================================================================================================================================================= 

CLUBKLEDIJ: Alle clubkledij en toebehoren zijn te bekomen na mondelinge 
*****************  of telefonische afspraak bij: Verté Helga, Priesteragiestraat 1, 
  9130 Verrebroek. 03/773.35.47. of 0472.445.641. 

PRIJSLIJST:   
************** Nieuwe collectie ! 
 T-shirt Dames : 10,00 € Base ball caps D.L.K : 8,50 € 
 T-shirt Heren : 10,00 € Walking in Belgium 2019 : 8,00 € 
 Polo Dames : 16,00 € Km-Boekje of Kaftje : 1,00 € 
 Polo Heren : 16,00 € Das-klompjes : 2,50 € 
 Fleece Dames : 22,00 € Sleutelh. Klomp. enkel : 2,50 € 
         Fleece Heren : 22,00 € Sleutelh. Klomp. dubbel : 3,50 € 
 Fleece (korte rits) : 22,00 €   
   

                                                             

http://www.delachendeklomp.be/
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 Beste wandelvrienden,  

met onze organisaties hebben we nog niet veel geluk gehad dit jaar. Na twee zwaar tegenvallende 
organisaties omwille van de weersomstandigheden, deelden we met onze Barbierbeektochten in 
augustus opnieuw in de klappen. De zware regenval van ’s morgens heeft er opnieuw voor ge-
zorgd dat de vroege stappers het lieten afweten. Gelukkig klaarde het in de voormiddag uit en 
hebben we de schade toch nog enigszins kunnen beperken. Met amper 1023 deelnemers behaal-
den we dan toch nog het beste resultaat van dit jaar. De overige resultaten en een verslag van een 
wandelaar vinden jullie terug, verderop in dit tijdschrift. 

Langzaamaan kruipt het jaar naar zijn einde, de bomen beginnen volop te verkleuren en we gaan 
opnieuw een mooie wandelperiode tegemoet. De talrijke herfsttochten nodigen ons uit om te ge-
nieten van de prachtige kleuren in de natuur en de vele paddenstoelen die overal uit de grond 
schieten. 

Op het ogenblik dat jullie dit lezen, draaiden we de klok weer een uurtje terug en werd het ’s 
avonds in één klap een stuk vroeger donker, een eerste aanzet naar de winter.  

Samen met het verschijnen van dit clubblad starten we ook met de hernieuwing van het lidmaat-
schap voor het komende wandeljaar, en hier staan héél wat nieuwigheden op de agenda waarvoor 
we graag jullie aandacht vragen. 

Allereerst het minder goede nieuws. Door een forse verhoging van de ledenbijdrage van 10,00 
naar 12,00 € bij de wandelfederatie, zijn we genoodzaakt om deze door te rekenen aan onze le-
den, en het lidgeld met 2,00 €/pers. op te trekken. Ondanks het feit dat deze verhoging noodzake-
lijk is en goed te verdedigen valt, is een verhoging met 20 % toch niet min. Een groot deel van de 
ledenbijdrage gaat naar de verzekering en we mogen dan ook zeggen dat onze leden over één van 
de beste en meest uitgebreide sportverzekering beschikken die er op de markt is. Zo dekt deze on-
der meer ook hartfalen en zijn onze leden ook verzekerd, overal waar zij gaan wandelen, zelfs in 
de privésfeer en op vakantie. 

Gelukkig kunnen we ook volgend jaar rekenen op een tussenkomst van de mutualiteiten zodat de 
schade voor velen nog beperkt blijft. 

Het inschrijfgeld op de wandelingen zal volgend jaar overal minimum 2,00 € bedragen, welis-
waar met een korting van 0,50 € op vertoon van een geldige lidkaart. 

Een volgend nieuwtje is de lidkaart. Vanaf de hernieuwing zal iedereen een nieuwe plastic lid-
kaart (model bankkaart) ontvangen die twee jaar mee zal gaan, op voorwaarde dat het lidgeld vol-
gend jaar op tijd betaald word. Vanaf 1 januari is uw huidige lidkaart ongeldig en wordt ze gewei-
gerd bij de scanning en dien je bij de inschrijvingen de volle prijs, zonder korting te betalen. 

Alle info in verband met de hernieuwing van het lidgeld kan je terug vinden op de pagina’s 8 tot 
10 in dit clubblad. Volg deze info goed op zodat je tijdig in orde bent voor het komende jaar. 

Een positief nieuwtje is dan weer dat je samen met de nieuwe lidkaart, ook een nieuw wandel-
boekje ontvangt waarmee je kan sparen voor een degelijke regenponcho of een rugzak. Meer info 
omtrent deze actie vindt je terug op pag. 15. Hoe eerder je in het bezit bent van je nieuwe lidkaart 
en dit speciale wandelboekje, hoe sneller je kan beginnen sparen. 

De lidkaart(en) kunnen samen met de bestelde wandelkalender en het wandelboekje, afgehaald 
worden op onze Sinterklaaswandeling. Opgelet… er worden geen lidkaarten of kalenders verzon-
den met de post ! 

Het woord is gevallen… de Sinterklaaswandeling… Hopelijk mogen wij voor onze laatste organi-
satie van dit jaar toch nog eens rekenen op mooi wandelweer. De Sint en zijn knechten zullen sa-
men met onze tientallen medewerkers van de partij zijn. 

Hopelijk mogen we ook dit jaar rekenen op de komst en steun van onze Klompjes. We rekenen 
op jullie en breng gerust kinderen, kleinkinderen en andere sympathisanten mee. Iedereen is van 
harte welkom !  

Nu is het eerst nog genieten van de mooie herfstperiode, tot binnenkort ! 

L.Weemaes 

Voorzitter 
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WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP vzw      wsvl 3025 
22° BARBIERBEEKTOCHTEN   18-08-2019 

 

DEELNEMERS:  CLUBS DEELN. % 

WandelSport VLaanderen :……………. 82 738 72,2 % 

Fédération Francophone Belge. M.P. :……………. 3 4 0,4 % 

Vlaamse Wandel & Omnisportfederatie :……………. - - 0,0 % 

Andere & Buitenlandse clubs :……………. - 68 6,6 % 

Individuelen :……………. + --- + 213 +20,8 % 

Totaal aantal deelnemers :……………. 85 1023 100,0 % 
 

CLUBKLASSEMENT : (Clubs met min. 6 deelnemers) 

1 De Lachende Klomp vzw : 143  Wsv Neteland Duffel vzw : 11 

2 W.I.E.G.O. Breda : 66  Wsv Schorrestappers : 11 

3 De Stroboeren Merksemse : 52  Durmestappers : 11 

4 Scheldestappers Zingem : 38 19 De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw : 10 

 Rwk De Morgenstond  : 38  Wandel Team Beveren-Waas : 10 

6 Reynaertstappers vzw : 36 21 Wandelsport Vlaanderen : 9 

7 De Bokkenrijders Overpelt : 32 22 De Wase Steinbockvrienden : 8 

8 De Smokkelaars Stekene  : 23  Wandelclub Gasthofstappers : 8 

 Wandelclub Temse : 23 24 De Kleitrappers vzw : 7 

10 Wsv Ibis Puurs vzw : 22  De Lummense Dalmatiërs vzw : 7 

11 De Kwartels vzw : 17  Burchtstappers Herzele : 7 

12 Wsv Schelle vzw : 16 27 Wandel Mee Ruisbroek vzw : 6 

 Wandelclub 't Hoeksken vzw : 16  Wandelclub De Slak vzw : 6 

14 Wandelclub Kwik Bornem : 12     

15 Wandelclub Kadee Bornem  : 11 --- Individuelen : 213 
 

VERGELIJKING :  2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   +/ - 
Totaal aantal deelnemers : 1233 1773 1229 1077 1802 1461 1023 - 438 

Aantal aangesloten deeln. : 1045 1398 909 874 1322 1014 742 - 272 

Aantal individuelen : 188 375 320 203 480 447 281 - 166 

Aantal clubs  102 108 94 84 108 107 85 -  22 
 

AND. WSVL ORG. OP 18/08/19 : 2016 2017 2018 2019 Vers. 

1044 De Zandstrappers : 2002 2005 1716 1880 + 164 

2019 De Kampse Wandelaars : 1022 1113 1078 665 - 413 

2039 De Loonse Tsjaffeleers : 841 951 846 469 - 377 

3025 De Lachende Klomp vzw : 1077 1802  1461  1023  - 438 

3331 KWB Laarne : 538 1146 803 733 - 70 

3376 De Chatons Ronse : 781 1284 961 559 - 402 

4300 Horizon Opwijk : 1056 2042 1502 915 - 587 

4540 Siddartha : --- --- 729 575 - 154 

4541 Boutersem Wandelt : --- --- --- 544 + 544 

5202 Marollen Sijsele : 344 608 463 447 - 16 

5330 Molenstappers Ruiselede : 1757 2671  3108  2053  - 1055 

5507 Buskanters Houthulst : 655 890  803  753  - 50 
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Barbierbeektocht Kruibeke 2019 

Genieten van puur natuur   
De weergoden zijn de wandelaar ongunstig gezind vandaag 

en ik vertrek dan ook om 07:00 met lood in de schoenen. 

Binnen zitten is eigenlijk evenmin een optie. Door de 

druilerige ochtend naar het stille station van Leuven en over 

Antwerpen-Centraal en een kort metroritje tot Linkeroever. 

De Stroboeren zijn talrijk aanwezig en Patje Kloek wordt 

mijn gezel tijdens de busreis tot Kruibeke. Hij ligt al zes 

maanden in de lappenmand maar blijft zijn vrolijkheid zelve. 

Knap toch !  Inschrijven en op pad voor een echt wel natte 

ochtend, mijn nieuwbakken IJsetripper regenjas doet weer 

dienst. Straten lopen en dan over tarmacjes langs weilanden 

en mais. Vrolijk wordt je hier niet van, is veeleer op slecht 

karakter. Bij de Petrus kapel de prachtige Bazelse dreef in 

tot rustpost Sint-Joris, bij Lucien dus. Slechts 3,2 km op de 

teller en ik loop gewoon door. Lokale lus van 3,5 km speciaal 

voor zij die 30 km willen stappen. Door een parkje en 

vervolgens een wijk van recente signatuur het groen 

tegemoet. Op de terugweg kruis ik Conny en haar 

gevolg. Stap langs de tuinen van Hofke van Bazel 

en vernieuwde sporthal Dulpop tot Sint-Joris, 

tweede keer.  

Heb Adeps benen vandaag en loop dus wederom 

gewoon door. Heerlijk genieten van het park 

rondom waterkasteel Wissekerke en dan langs 

een gitzwarte beek richting Rupelmonde. Ken het 

hier met mijn ogen toe. Lekker kasseitjes 

dokkeren over de Kleine Gaanweg, langs een 

beek helgroen van het kroes. Overstapje van de  

dijk van het Sigmaplan, zal wel meer gebeuren 

vandaag. Genieten van puur natuur, graspaden 

afgewisseld met een dun laagje modder, wilgen 

in de berm en waterpartijen, zalig ! Weer de 

landdijk op dan tot de flats van Rupelmonde. 

Zwerven langs zijn watermolen, werkloos want 

droogstand van zijn toevoer. Terugkeer langs de 

Schelde en we lopen met z’n allen fout bij een 

verlaten scheepsbouwwerf. Dwars door de ruïne 

was de bedoeling en dat hadden we zo niet 

begrepen.  
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Barbierbeektocht Kruibeke 2019 

Met een groepje WIEGO – Breda loop ik nu over 

een tarmacje langs ’t Scheld met uitzicht op 

Schelle – Hemiksem & Hoboken (Umicore). 

Mogen allen samen ook genieten van een 

prachtige groene polder en zowaar bevolkt door 

een drietal reetjes. Kreken, vijvers, slibpartijen 

met heel wat foeragerende watervogels, dit is 

genieten. Weg van de stroom  dan en weer 

kasseitjes, de Lange Gaanweg deze keer, dijk 

boven het groene water en vrijwel recht naar de 

Dulpop en chez Lucien. Ik pauzeer een eerste 

keer na ruim 17 km bij vrienden uit Borgerhout 

die altijd wel een verhaal te vertellen hebben. Ge 

zét van Antwaarpe of ge zét he nie hé !  

Een tweede keer door het park van Wissekerke 

en over de noodbrug. Lekker kasseitje dokkeren 

dan en weer eens over de landdijk. Heerlijk 

genieten in het groen van de Elzenbroekbossen 

met vele zomerse bloemen stilaan op hun retour. 

Een prachtige lelievijver, een strookje halfbeton 

al babbelend met de voorzitster van de Sloebers, 

immer gerade aus over de landdijk naar Kruibeke 

en zijn schuur. Geniet van puur natuur van de 

potpolder en zijn waterpartijen met Umicore 

steeds op de achtergrond. Sla de laatste rustpost 

over wegens te druk en zet koers onderaf de dijk 

naar de veerpont Kruibeke – Hoboken. Mooi 

ommetje langs een prachtige kreek en een 

modderpaadje aan ’t Scheld. Terug naar het veer 

en dan over een brede grindweg richting Burcht 

en Koekenstad, stroomafwaarts. Kier ne kier 

were langs een leuk natuurpad met een kreek 

helemaal afgeboord met paarse bloemen. Rest 

nog het parkje van Hof Kerck Hoeck centrum 

Kruibeke tot de bus. Mijn Klompen Lachen, 

ondanks de natte voormiddag was dit een 

schitterende tocht, het beste wat ik hier al 

wandelde. Besluit nog eens vanaf Linkeroever te voet naar het station te gaan, door de 

Konijnenpijp en over de Meir. Nog even langs bij slagerij De Laet oep het Astridplaan, ben weer 

even Antwerpenaar.   

Tekst en foto’s: Patrick Vanderstukken 

mailto:vanderstukken.patrick@skynet.be
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BEstuurs- 

mededelingen. (1) 

LLIIDDGGEELLDD  22002200  

2019 zit er bijna op, en op het clubsecre- 
tariaat zijn de lidkaarten voor 2020 reeds 
binnengekomen, en zullen de wandelka- 
lenders voor 2020 vanaf 11 november 
reeds beschikbaar zijn.  

Leden die inschreven voor elektronische 
post, ontvangen dit via e-mail en kunnen 
dit via dezelfde weg terug binnen sturen. 

Wanneer de gegevens op uw lidkaart niet 
meer kloppen dient u deze duidelijk te 
vermelden op dit blad en terug te 
bezorgen bij de secretaris zodat wij deze 
kunnen doorgeven aan de wandelbond. 

Door een stevige verhoging van de 
federatiebijdrage dienen wij het lidgeld 
voor 2020 te verhogen met 2,00 €/pers. 

Het lidgeld voor 2020 bedraagt: 

❑ 19,00 € voor één pers. 

❑ telkens te verhogen met: 14,00 €/pers. 

❑ Bij het ontvangen van de lidkaart 
ontvangt u ook een attest voor 
tussenkomst van de mutualiteit zoals 
vorige jaren. 

❑ Dit attest mag pas na 01/01/20 
aangeboden worden bij de mutualiteit. 

❑ OPGELET REKNR.  LIDGELD ! 

❑ IBAN-NR: BE50 7554 9588 9618 

❑ De lidkaarten kan U reeds afhalen op 
onze Sinterklaastocht van 01/12/19. 

Er worden géén lidkaarten noch 
kalenders met de post verzonden  !!! 
Probeer uw lidkaart zoveel als mogelijk 
af te halen op onze Sinterklaas-
wandeling of laat ze  afhalen door een 
kennis. 

Bezorg ons uw inschrijfformulier terug, 
betaal uw lidgeld vóór 31/12/19 en 
bekom zo uw Wandelkalender tegen 
gunstprijs !!!! 

 

Nieuw vanaf 2020: 
❑ Lidgeld hernieuwen vóór 31/12/19 

❑ Vanaf 01/01/2020 is uw lidkaart van 
2019 ongeldig en betaal je de prijs 
voor niet-aangesloten deelnemers. 

❑ Vanaf 01/01/20 zal de inschrijvingsprijs 
op quasi alle organisaties dezelfde zijn 
en minimum 2,00 € bedragen met een 
korting van 0,50 € op vertoon van een 
geldige lidkaart. 

❑ De lidkaarten voor 2020 zullen uitge-
voerd zijn in degelijke PVC (formaat 
bankkaart) en zullen twee jaar gebruikt 
worden tot eind 2021. 

❑ De lidkaart wordt wel onbruikbaar voor 
2021 indien het lidgeld niet betaald is 
vóór 31/12/20 

 

WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR  22002200  

WWAALLKKIINNGG  IINN  BBEELLGGIIUUMM  

TTEEGGEENN  VVOOOORRDDEEEELLPPRRIIJJSS..  

De nieuwe wandelkalender "Walking in 
Belgium 2020" waarin àlle organisaties 
van alle Belgische wandelliga’s zijn opge-
nomen, is in aantocht en zal beschikbaar 
zijn vanaf 11 november bij de voorzitter en 
secretaris van onze vereniging. 

De officiële verkoopprijs bedraagt 8,00 € 
voor leden van een erkende wandelver- 
eniging, 17,00 € voor niet- leden van een 
erkende wandelvereniging. 

Alle D.L.K.-ers die hun lidgeld hernieuwen 
vóór 31-12-19 én hun inschrijvingsfor-
mulier aan het secretariaat terugbezor-
gen… kunnen hun Walking in Belgium 
2020 bekomen tegen de prijs van 5,50 € 
i.p.v. 8,00 € en dit met een beperking tot 
één kalender per gezin en tot uitputting van 
de voorraad. 
Ten gevolge van grote overschotten in het 
verleden hebben wij slechts een beperkt 
aantal kalenders besteld. Wanneer deze op 
zijn zal men zijn kalender elders dienen te 
bestellen tegen de volle verkoopprijs. 

Wie zijn lidgeld stort via de bank en de 
kalender 2020 wil bekomen tegen boven- 
genoemde prijs kan dit bedrag in dezelfde 
storting voldoen en dit mee vermelden in de 
mededeling, de kalender zal dan voor de 
betrokkene opzij gelegd worden. 
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BEstuursmededelingen. (2)  

De kalender (inclusief korting) kan 
enkel en alleen besteld worden door 
het inschrijvingsformulier terug te 
bezorgen aan het secretariaat, hetzij 
via de post, e-mail of op de Sinter-
klaastocht. Wij rekenen hiervoor op uw 
volle medewerking.  

 

Leden die over een mailadres 
beschikken en hun post gewoon-
lijk via deze weg bekomen, zullen 
ook hun formulier voor het her-
nieuwen van hun lidmaatschap, 
eerstdaags via hun mailbox ont-
vangen. 

Zij kunnen dit formulier dan 
invullen volgens hun wensen en 
terugsturen aan het secretariaat. 

EERREE--CCLLUUBB  

WWAANNDDEELLSSPPOORRTT  VVLLAAAANNDDEERREENN  

Aangesloten leden die in de loop van 
2019 de kaap van 20.000 km, 40.000 km, 
60.000 km of 100.000 km overschreden 
hebben, of die minstens aan 1.000, 2.000  
of 3.000 wandelingen deelgenomen 
hebben, kunnen opgenomen worden in de 
'Ereclub' van Wandelsport Vlaanderen. 

De kandidaten ontvangen dan tijdens een 
speciale huldiging, een ereteken en diplo- 
ma uit handen van de bondsvoorzitter. 
Ook wordt hen voor deze gelegenheid een 
etentje aangeboden. 

Deze huldiging zal plaatsvinden op 
20/01/20 in De Bevegemse Vijvers in 
Zottegem 

Wie hiervoor in aanmerking komt, dient 
zijn kandidatuur te stellen bij de voorzitter 
en dit vóór 01/12/19 de dag van onze 
Sinterklaaswandeling. Zij ontvangen later 
een uitnodiging voor de huldiging. 

§§§§§§§§§§ 

ZZoonnddaagg  0011--1122--1199  

SSiinntteerrkkllaaaass--  

wwaannddeelliinngg  

  

  VVeerrttrreekk::  PPaarroocchhiieezzaaaall  

CCrreevveessttrraaaatt  3311  MMooeerrbbeekkee  

DDee  SSiinntt  kkoommtt  oopp  bbeezzooeekk  !!  

VVaannaaff::    0077  --  1155  uu  

AAffssttaannddeenn::  77  --  1144  --  2211  --  3300  kkmm  

 AAffhhaalleenn  lliiddkkaaaarrtteenn  22002200      

((bbrreenngg  uuww  iinnsscchhrriijjffffoorrmmuulliieerr  

eenn  uuww  oouuddee  lliiddkkaaaarrtt  mmeeee  !!))        

FFoorrmmuulliieerr  zziieekkeennffoonnddss  

 WWaallkkiinngg  iinn  BBeellggiiuumm  22002200   
   

Vervolg    
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We herinneren er nog eens aan dat alle ziekenfondsen het lidgeld of een gedeelte 
daarvan terugbetalen wanneer je aansluit bij een sport- of fitnessvereniging. 

Iedereen ontvangt bij zijn lidkaart ook een uniform en goedgekeurd formulier voor geheel 
of gedeeltelijke terugbetaling, wij brengen de documenten mee naar onze Sinterklaas-
wandeling. Je mag ze evenwel niet indienen vóór 1 januari 2020.   

  

Zaterdag 25-01-2020 

Nieuwjaars- 

bijeenkomst & 

gezellig samenzijn 

Graag nodigen wij al onze leden nu 
reeds uit op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst, die gevolgd 
wordt door een avondmaal, 
huldiging van onze verdienstelijke 
stappers, en afgerond met een 
gezellig samenzijn. Ook voor deze 
editie garanderen wij u een avond 
vol plezier en ambiance. De 
precieze invulling van de avond ligt 
op dit ogenblik nog niet vast. We 
houden jullie op de hoogte via onze 
individuele uitnodiging. 

Noteer deze activiteit alvast in uw 
agenda. 

Plaats en datum: 

Zaterdag 25 januari 2020 

“Katholieke Kring” 

Past. Steenssensstraat 39 

Beveren 

Uitnodiging animatie volgt later  

De avond wordt afgerond met een 
gratis aanwezigheidstombola. 

De uitnodiging volgt binnenkort ! 

MMEEDDEEWWEERRKKEERRTTOOCCHHTT    

ZZOONNDDAAGG  1199--0011--2200::  
Op zondag 19 januari leggen we 
speciaal voor onze trouwe helpers 
opnieuw een medewerkers-tocht in. 

Voor deze editie viel de keuze op 
het parkoers van de Wase 
Poldertochten te Sint-Gillis-Waas. 

De afstand bedraagt zoals gewoon-
lijk +/- 20 km met onderweg een 
rustpost waar we onze boterham-
metjes kunnen verorberen. 

We bekijken ook de mogelijkheid  
om ‘s middags in- of uit te stappen. 

Tevens voor-
zien we ook 
nog één of 
twee 
tussenstops 
waar we 
zoals 

gewoonlijk een lekker natje en een 
(zoet) droogje aanbieden aan onze 
medewerker-stappers 

Iedere medewerker die in 2019 min-
stens één keer heeft meegeholpen 
op onze organisaties, is bij deze van 
harte uitgenodigd. 

Je moet je wel opgeven bij Godelie-
ve zodat we weten met hoeveel 
personen we rekening moeten 
houden. Tot 19 januari dan? 

                          Het bestuur 
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Organisaties 2020
ZZoonnddaagg  0099--0022--22002200  

PPAANNNNEENNKKOOEEKKEENNTTOOCCHHTTEENN  

AAffssttaannddeenn::  66  --  1100  --  1155  --  2211  --  3300  kkmm  

SSttaarrtt::  0077..0000  ttoott  1155..0000  uu  

VVeerrttrreekk::  SSBBSSOO--BBaakkeenn  

  BBeelllleessttrraaaatt  8899  

  SSiinntt--NNiikkllaaaass  

HHaaaassddoonnkkssee  bboosssseenn,,    

FFoorrtt  vvaann  HHaaaassddoonnkk  &&  

HHooff  TTeerr  SSaakksseenn  !!  



ZZoonnddaagg  1166--0088--22002200  

BBAARRBBIIEERRBBEEEEKKTTOOCCHHTT  

AAffssttaannddeenn::  77  --  1100  --  1155  --  2211  --  3300  kkmm  

SSttaarrtt::  0077..0000  ttoott  1155..0000  uu  

VVeerrttrreekk::    GGeemmeeeenntteesscchhooooll  

  BBaazzeellssttrraaaatt  3333    

  KKrruuiibbeekkee    

BBaarrbbiieerrbbeeeekkvvaalllleeii  &&  

KKrruuiibbeeeekkssee  KKrreekkeenn  



ZZoonnddaagg  1144--0066--22002200  

3355
ee

  WWAASSEE  PPOOLLDDEERRTTOOCCHHTTEENN    

AAffssttaannddeenn::    66  --  1122  --  1166  --  2211  --  3300  kkmm  

SSttaarrtt::  0077..0000  ttoott  1155..0000  uu  

VVeerrttrreekk::  GG..  CC..  DDee  RRoouuttee,,  

  SSttaattiioonnssttrraaaatt  220011  

  SSiinntt--GGiilllliiss--WWaaaass  

MMeett  mmeeddeewweerrkkiinngg  vvaann::    

““DDeenn  OOuuddeenn  AAddvvookkaaaatt””  

GGrraattiiss  aaddvvooccaaaatt--ddeegguussttaattiiee  



ZZoonnddaagg  0066--1122--22002200  

SSIINNTTEERRKKLLAAAASSWWAANNDDEELLIINNGG  

AAffssttaannddeenn::  44  --  1100  --  1155  --  2211  --  3300  kkmm    

SSttaarrtt::  0088..0000  ttoott  1155..0000  uu  

VVeerrttrreekk::    PPaarroocchhiieecceennttrruumm  

  CCrreevveessttrraaaatt  3311  

  MMooeerrbbeekkee  --  WWaaaass  

GGrraattiiss  ssppeeccuullaaaass  !!  

SSiinntt  &&  PPiieetteenn  oopp  ppoosstt  !!  



Aandacht, Aandacht... 

Bespaar uw vereniging onnodige moeite en 
kosten, en hernieuw uw lidgeld vóór 

31/12/2019 
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Start to Sport 
60% van de Belgen beweegt eigenlijk onvoldoende. Nochtans is bewegen niet alleen gezond. Het 

doet je ook stralen, bezorgt je een mooier figuur en geeft je meer energie. Genoeg redenen dus 

om aan de slag te gaan! 

Voldoende bewegen. 

Wees gerust, je hoeft niet plots aan gewichten te sleuren of een marathon te rennen. 

Eigenlijk is elke dag een half uurtje bewegen al prima. Met bewegen bedoelen we een 

activiteit uitvoeren waardoor je hartslag wat verhoogt maar zonder dat je buiten adem raakt 

en dus nog gemakkelijk een gesprek kunt voeren. Een goede graadmeter is de 

stappenteller. Het doel is om elke dag 10.000 stappen te zetten. Maar je kan bijvoorbeeld 

ook naar je werk fietsen of te voet boodschappen doen. 

7 TIPS OM TE BEGINNEN MET SPORTEN  

Hoe begin je er nu aan? Motivatie is uiteraard de motor van alles. Maar met deze tips kun je 

concreet aan de slag. 

1. Zoek begeleiding 

Een goede begeleiding helpt je om makkelijker 

bepaalde doelstellingen te verwezenlijken want 

iedereen start met verschillende fysieke moge-

lijkheden en verwachtingen. Kijk uit naar een 

sportclub waar je een degelijke begeleiding 

krijgt. Ga eventueel eerst eens kijken naar een 

sportles zodat je zeker bent dat ze bieden wat je 

verwacht.  

2. Sportmedisch laten testen of niet? 

Dat hangt vooral af van je 

leeftijd, de sport die je wilt 

beoefenen en de intensiteit 

waarmee je dat wil doen. 

Als je ouder bent dan 35 

jaar en je hebt lange tijd 

niet gesport of je hebt last 

van gezondheidsproblemen, dan raadpleeg je best 

eerst je arts vooraleer je intensief begint te 

sporten. Meer informatie vind je op:  

www.sportkeuring.be  

3. Zorg voor functionele kledij 

Het aanbod aan sportkledij en accessoires is 

overweldigend. Laat je keuze vooral bepalen 

door degelijkheid en functionaliteit. Sportkledij 

moet goed passen, voldoende bewegingsvrijheid 

geven en aangepast zijn aan de weersom-

standigheden. Zo voert een zwaar katoenen T-

shirt het zweet onvoldoende weg waardoor het 

verdampt en je lichaam afkoelt. Daarom kies je 

beter voor een ademende stof. Ook sportschoenen 

zijn een onmisbaar attribuut om te sporten. 

Slechte schoenen verhogen het risico op 

blessures aan je rug, enkel, knie of heup. Laat je 

dus goed adviseren zodat je een stel degelijke 

sportschoenen hebt, aangepast aan de sport die je 

beoefent. 

4. Bouw stapsgewijs op 

Rome is ook niet op één dag gebouwd. Je spieren, 

botten en gewrichten moeten zich langzaamaan 

aanpassen aan de inspanningen. Je kan dus niet 

verwachten dat je meteen 5 kilometer gaat 

rennen. Begin liever rustig aan en stel een paar 

realistische tussendoelen. Durf die ambities ook 

bij te stellen als ze niet haalbaar blijken te zijn of 

als je het sporten even moet onderbreken doordat 

je bijvoorbeeld op reis gaat of ziek bent.  

http://www.sportkeuring.be/
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Start to Sport 
5. Leef gezond 

Om je gezondheid te verbeteren, volstaat het niet 

om enkel te sporten. Het vraagt een gezonde 

levensstijl met aandacht voor voldoende slapen, 

gezonde voeding en stoppen met roken.  

 

6. Organiseer  

Sporten vraagt een beetje organisatie en we 

hebben het allemaal al zo druk. Het helpt om 

bijvoorbeeld een vaste sportdatum in je agenda 

vast te leggen zodat het al snel een gewoonte 

wordt. Je kan ook je sportmateriaal op voorhand 

klaarleggen zodat je meteen aan de slag kunt.  

7. Beleef er plezier aan 

Sporten moet leuk zijn. Kies dus een activiteit die 

je graag doet, al kan het soms even duren om de 

meest geschikte sport te vinden. Breng ook wat 

variatie in het sporten. Loop bijvoorbeeld eens 

een anders parcours of voer nieuwe oefeningen 

uit zodat je ook andere spieren aanspreekt. Een 

gemotiveerde sportgezel maakt het ook leuker en 

vergroot de sociale druk om niet af te haken.

Hartslag meten? 

Tijdens je dagelijkse beweging is het niet nodig om je hartslag te meten. Maar als je ‘m toch graag in 

het oog houdt, kun je een hartslagmeter gebruiken of je hartslag tellen door je wijs- en middelvinger 15 

seconden in je hals of op je pols te leggen en het aantal slagen te tellen. Doe dit maal vier, en je weet 

wat jouw hartslag per minuut is. De maximale hartslag hangt voornamelijk af van je leeftijd. Door je 

leeftijd af te trekken van 220, ken je jouw bovengrens. Stel dat je bijvoorbeeld 55 jaar bent, dan heb je 

dus een maximale hartfrequentie van 165. Voor deskundig advies over hartslagmeters kun je ook in de 

Thuiszorgwinkel terecht. Deel 2 in ons volgend tijdschrift !
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Kandidaturen Algemene Vergadering 2020-2022
  

In overeenstemming met onze vzw-statuten kunnen alle aangesloten leden van onze wandelclub zich 

ook dit jaar engageren om deel uit te maken van de Algemene Vergadering van onze vzw.  

Ook dit jaar is de helft van de leden van onze Algemene Vergadering herkiesbaar en kunnen nieuwe 

kandidaturen ingediend worden om deel uit te maken van onze Algemene Vergadering. 

Alle kandidaturen dienen steeds schriftelijk of via mail, met onderstaande strook aan de voorzitter te 

worden gezonden en dit ten laatste op 31/12/19 ! 

Wat wordt er verwacht van de leden van de Algemene vergadering? 
- Deelname aan de vergaderingen van de AV, 1 maal per jaar en onder normale omstandigheden 

maximaal 2. 

- Enthousiasme en constructieve bijdrage leveren in alles wat onze club aanbelangd. 

- Actief mee willen werken aan onze organisaties en meedenken aan de verdere uitbouw van 

onze vereniging. 

- De nodige discretie aan de dag leggen, inzonderheid van wat er tijdens de AV wordt 

besproken. 

Mandaat van de leden van de Algemene Vergadering: 

• Voorstellen aanbrengen 

• Bijkomende Algemene Vergadering bijeenroepen 

• Goedkeuring wijzigingen van de statuten 

• De benoeming en afzetting van de bestuurders 

• De kwijting aan de bestuurders 

• Nazicht boekhouding en rekeningen 

• De goedkeuring van de begroting en de rekening 

• De ontbinding van de vereniging 

• Het aanvaarden en uitsluiten van leden 

• Na één jaar in de Algemene Vergadering kunnen leden van de Algemene Vergadering, 

toetreden tot de Raad van Bestuur voor zover er plaatsen vacant zijn. 

Voelt u zich geroepen om toe te treden tot de Algemene Vergadering van de wandelclub? 

Vul dan onderstaande strook in en bezorg ze tijdig bij de voorzitter. Wij houden u dan verder op de 

hoogte. 

De volgende Algemene Vergadering zal plaats vinden op 21 januari 2020 om 19.30 u in de 

vergaderzaal van het zwembad te Sint-Niklaas. 

Alle verkozen leden van de Algemene Vergadering ontvangen vooraf een uitnodiging voor deze 

bijeenkomst.  

• Leden die nu reeds deel uitmaken van de A.V. en een mandaat hebben tot 2021, moeten hun kandidatuur 
niet opnieuw stellen. 

 

 

Kandidatuur Algemene Vergadering 2020 - 2022 

NAAM:  ..............................................................................................................  

STRAAT:  ..............................................................................................................  

WOONPL.:  ..............................................................................................................  

  ...............................................................   

E-mail:  ...............................................................    
Wenst vanaf januari deel uit te maken van: 

0 De Algemene Vergadering van Wandelclub De Lachende Klomp vzw  

KANDIDATUUR MOET BINNEN ZIJN OP: *** 31/12/19 *** 

 

Plaats en datum: ......................................      Handtekening: ......................................  
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Spaaractie Wandelsport Vlaanderen vzw  

Hoe werkt het?  
Elk lid dat hernieuwt voor 2020 of elk nieuw lid krijgt gratis één speciaal wandelboekje.  

Elk lid ontvangt slechts 1 speciaal wandelboekje. Bij verlies kan het niet worden vervangen en 
ze worden verstrekt zolang de voorraad strekt !  

Wat houdt de actie in? 
Je laat het wandelboekje afstempelen zoals je dat gewoon bent met een klassiek wandel-
boekje.  

Na 15 tochten kan je een regenponcho bekomen of je kan doorsparen tot 25 wandeltochten en 
een rugzak verkrijgen. Je kan evenwel slechts één geschenk behalen, er dient dus een keuze 
gemaakt voor een gadget. Je mag het speciale wandelboekje reeds gebruiken van het moment 
dat het in je bezit is (dus ook in 2019). Dus hoe eerder je het lidgeld hernieuwt, hoe eerder je 
stempels kan verzamelen.  

Waar en wanneer bekomt men het geschenk?  
Op vertoon van het speciale wandelboekje met voldoende aantal stempels kan je het gekozen 
gadget persoonlijk afhalen op één van de onderstaande evenementen van Wandelsport 
Vlaanderen vzw: 

❖ Antwerpen Wandelt Antwerpen 29 maart 2020  
❖ Oost Vlaanderen Wandelt Herzele 3 mei 2020  
❖ Vlaams- Brabant Wandelt Zaventem 10 mei 2020  
❖ Limburg Wandelt Lummen 23 augustus 2020  
❖ West Vlaanderen Wandelt Ieper 12 december 2020  
❖ Vlaanderen Wandelt 2020  Koksijde 26 april 2020  
❖ Vlaanderen Wandelt 2020 Asse 26 april 2020 
❖ Wandelbeurs 2020 Mechelen 26 en 27 september 2020  

Opgelet: Dit zijn de enige data en locaties waar het geschenk kan worden afgehaald! 

De pagina “ontvangst gadget” in het speciale wandelboekje zal worden afgestempeld bij 
ontvangst van het geschenk. Het wandelboekje mag je daarna behouden.  

 

Meer info hierover zal je ook kunnen lezen in Walking Magazine van 
Wandelsport Vlaanderen van november 2019. 
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Het laatste kwartaal mochten wij ons verheugen op de komst van een 
aantal nieuwe actieve leden. Wij verwelkomen hen bij deze en hopen 
dat zij zich bij onze  vereniging goed thuis zullen voelen. 

 Hun namen: 

 Van Driessche Kurt Van Driessche Tove 

 Van Geest Linda Goossens Wendy 

 Staelens Isabel Wouters Juliette 

 Seynaeve Pol Tanghe Elfrida 

 De Strooper Lutgarde Apers Marie-Christine 

De laatste maanden werden enkele leden in het zieken-
huis opgenomen om diverse redenen. Gelukkig bleef 
het voor de meesten beperkt tot een kort verblijf, enkele 
anderen zijn al geruimere tijd op de sukkel… 

Jan Anseeuw : heelkundige ingreep 

Aan allen die inmiddels nog niet hersteld zouden 
zijn, wensen wij, namens het bestuur en leden, een 
spoedig en algeheel herstel toe. 

Op 11 september overleed op 59-jarige leeftijd, 

de heer Aimé Van Poucke 

echtgenoot van Mieke De Bock en schoonbroer van Francine De 
Bock, Jenny De Cock en Lydia Melens, allen lid van onze ver-
eniging. 

Langs deze weg wensen wij Mieke, Francine, Jenny en Lydia 
nog veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

Op 8 oktober overleed op 88-jarige leeftijd, 

mevrouw Iréne Morel 

Iréne was samen met haar echtgenoot Marcel Nijs (), meer dan 
10 jaar bestuurslid en boegbeeld in de beginjaren van onze ver-
enging. 

We wensen de familie, veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
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Busreis Koksijde 08 december 2019 
Duintrappers Westende - Hoge Blekkertocht 

Voor onze laatste busuitstap van 2019 trekken we met onze bus naar het West-
Vlaamse St-Idesbald (Koksijde) voor een tegenbezoek aan De Duintrappers Westende 
die ons in 2017, met een grote afvaardiging bezochten op onze Pannenkoekentocht. 
Hieronder een beschrijving van wat we mogen verwachten van ons winters 
kustbezoek. We laten de parkoersmeester aan het woord… 

Wat vliegt het wandeljaar 2019 toch zo snel voorbij. We zijn alweer in volle verwachting 
van de vele wandelaars die de verplaatsing zullen maken naar St.-Idesbald (Koksijde) 
voor onze jaarlijkse “Hoge Blekkertocht” waar we aan het einde van ons wandeljaargang 
onze clubnaam nog alle eer gaan aandoen. 

De Hoge Blekker (33 ha) is de blikvanger van onze kust en daaraan heeft hij ook zijn naam te danken. 
Met zijn 33 meter is hij de hoogste duin van heel de kuststrook. Het was een vaste baken voor de 
zeelui die van ver al zijn witte kruin zagen blinken ('blekken' in het plaatselijke dialect). 

Starten doen we van 08 tot 15 u voor de prijs van € 1,50 vanuit zaal ‘Kerkepanne’ waar jullie 
kunnen kiezen uit de afstanden: 4 - 7 - 10 - 15 - 18 - 22 of 30 km waar we voor ieder zijn 
voorkeur hebben geprobeerd in te plannen. Eens ingeschreven wandelen de stappers van 
de kleinste als grootste afstand, de Berglaan op en over, naar de buurgemeente De Panne 
waar ze kennis maken met het Kerkepannebos als de Houtsaegerduinen. Voor de kleinste 
afstand krijgen ze over gans hun traject verharde paden waar ze meegedeeld worden dat 
ze een omleiding moeten maken van de 30km daar het voor hen anders te zwaar zal 
worden. Eens terug in de startzaal is het achtervolgen geblazen voor de stappers van de 30 
km daar de andere afstanden al een voorsprong hebben genomen ten opzichte van hen. 
We wandelen langs de huisjes van de dokters, apothekers, notarissen,… en andere 
grootverdieners om dan eindelijk kennis te maken met het zand van natuurgebied de 
Noorduinen die gelegen is rond de legerbasis waar al hun functies binnenkort zullen 
verdwijnen uit deze gemeente. Zonder het te beseffen zijn we al beland in de centrale 
rustpost maar geloof ons, voor velen zal eventjes rust welgekomen zijn. 

Voor de stappers van de 7 & 10 km is het al tijd om terug te keren naar de startzaal & zullen 
ze de ‘Hoge Blekker’ niet kunnen zien / beklimmen of ze zullen anders meer kilometers op 
de teller hebben, maar volgend jaar zit “hem” er zeker terug in. De stappers van de 2 
grootste afstanden blijven eerst hier dichtbij in de buurt daar zij kennis maken met de soms 
single tracks rond logeerverblijfpark ’t Liefoord waar een paar weken geleden nog de 
jaarlijkse Duinencross (cyclocross) plaats vond met onder meer de Herygers-  en Albertduin 
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Busreis Koksijde (2)  

die jullie ook zullen aandoen, een voorproefje voor die andere berg straks. Via het 
heraangelegde Hegerplein komen ze terug terecht in de rustpost. Stilletjes aan zoeken we 
naar iemand & plots duikt hij op, de “Hoge Blekker”! Wie gekozen heeft om als afstand 22 
km te doen, krijgt de makkelijke versie om hen te beklimmen, daar ze hem slechts half doen 
maar toch zullen ze evenveel geklommen hebben als de andere afstanden. Alleen zij zullen 
het centrum verkennen nadat ze gewandeld hebben door de Village Sénégalais waar zelf 
een “Manneken Pis” staat te blinken. 

De Senegalese wijk is een bewaard urbanistisch model uit het begin van de twintigste eeuw in een 
pittoreske verkaveling. De wijk en de woningen zijn geïnspireerd op de Engelse tuinwijken en cottages 
die toen opgang maakten. De oudste duinhuizen in de Senegalese wijk dateren van kort voor de Eerste 
Wereldoorlog. Ze vallen op door hun expressieve vormgeving met erkers, loggia’s, dakkapellen en 
pseudo-vakwerk. De recreatieve tuinwijkgedachte is duidelijk te zien in de minigolf en tennispleinen. 
De wijk ontleent zijn naam aan de Senegalese Tirailleur die hier tijdens WO I verbleven en streden in 
dienst van het Franse leger.  
Koksijde was de badplaats bij uitstek van de welgestelde Brusselaars. In 1923 kwam een kolonel -de 
eigenaar van de villa 'Ma Tocade' - op het idee om achterin zijn tuin - bij de Oasisstraat - een Manneke 
Pis te plaatsen. Op de sokkel stond te lezen: 'Le Nouveau Bourgeois de Coxyde.' Het hoekje met 
Manneke Pis werd al gauw de ontmoetingsplaats van de eigenaars uit de buurt, onder wie de grote 
brouwer Wielemans. 

We vermijden de winkelstraat waar de kopers begonnen zijn met hun eerste aankopen voor 
eindejaar om rond het glazen gemeentehuis, versierd door een ijspiste als kertstdecor, te 
wandelen kriskrassend door de wijken terug naar de rustpost 

De stappers van de 18 & 30 km hebben een serieuze inspanning moeten doen door het 
zand om de top te halen van de Hoge Blekker maar daar kan men genieten van een 
panoramisch zicht (foto hieronder) over natuurgebied Doornpanne waar men afdalend de 
toegang betreedt. 
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Busreis Koksijde (3)  
De passage in natuurgebied Doornpanne doen we via het Zuidoostelijke deel waar vroeger 
de oude verharde weg (te herkennen aan de uitstekende stenen) liep en overgaat in zand.  

De Doornpanne vormt samen met De Hoge Blekker en De Schipgatduinen een 240 ha groot duinmas-
sief. Het gebied omvat uiteenlopende duintypes, van stuifduinen en duingraslanden tot dichtbegroeide 
pannen en gefixeerde binnenduinen. Errond situeert zich een gordel van stuifduinen met onder andere 
de hoogste duintop van de Vlaamse kust (de Hoge Blekker 33 m). De Doornpanne vormt sinds 1975 
een beschermd landschap 

Het natuurreservaat is zo groot dat we jullie zoveel mogelijk ervan willen genieten zelf 
moeten we daarvoor de grens over in Oostduinkerke. Via de St.- Andréstraat wandelen we 
een gevaarlijke chicane voorbij om alweer het zand op te zoeken d.m.v. een uniek strookje 
die sporadisch wordt gedaan en door onze club werd ontdekt. Het zand achter de rug, en 
geloof me, niet de laatste keer wandelen we door de woonwijken als het sportcomplex 
terugwaarts naar de rustpost. Met zen allen vatten we het laatste stukje van onze wandel-
traject af, de ene afstanden ietsje korter dan de andere. 

We maken een einde aan onze passage in natuurgebied de Noorduinen en volgen de pijltjes 
naar het veilig over steken van de drukke baan tegenover de Zuid-Abdijmolen. De ronddraai-
ende wieken van de molen helpen ons een duwtje in de rug waar we wandelen naast de 
oude ruïnesite van Abdijmuseum Ter Duinen waar we n.a.v. ons 50-jarig clubbestaan in 
onderhandeling zijn met het gemeentebestuur om een unieke passage aan te bieden.  

 

 

 

Eeuwenlang domineerde het silhouet van de Duinenabdij het landschap, tot de tand des tijds de 
overhand nam. Opgravingen en grondige restauratiecampagnes haalden het grondplan van de abdij 
vanonder het zand. Vandaag spreken de muuropstanden tot eenieders verbeelding. Zoek de stilte op 
en verwonder je over één van de vroegste voorbeelden van baksteenarchitectuur van Vlaanderen. 
Waar eeuwen geleden één van de twee molens van de Abdij Ten Duinen stond, staat vandaag de Zuid-
Abdijmolen. De huidige Zuid-Abdijmolen van Koksijde dateert van 1773 en stond oorspronkelijk in 
Houtem bij Veurne (molen Lootvoet). Daar werd hij in 1951-1952 afgebroken en in 1953 te Koksijde 
terug opgebouwd. Molenaar Patrick Geryl is tot op vandaag de enige overblijvende fulltime molenaar 
in België. 
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Busreis Koksijde (4)  
Het parkje uit moeten we uitkijken of we het juiste traject volgen daar we afscheid nemen 
van elkaar tot we elkaar terugzien in de startzaal. De 7 &15 km gaan naar de voorkant van 
het museum waar een selfie gemaakt kan worden met een monnik vooraleer ze via de 
huizen van St.-Idesbald terug belanden in de startzaal. De andere afstanden wandelen het 
oud kapelletje van Ster der Zee die vroeger werd gebruikt door de zusters Dominicanessen 
als kindertehuis, toen nog in een houten barak structuur. Als je aan de zee gaat wandelen 
moet je toch wel …….. het strand zien zeker 

We wandelen de dijk tot helemaal aan het uiteinde om de frisse zeelucht op te snuiven 
tijdens de strandpassage. Néé, nog niet het zand uit uw schoenen doen want we hebben 
met de Houtsaegerduinen nog een laatste zanddate met jullie vooraleer we kunnen 
nagenieten van deze tocht in de startzaal bij een drankje en/of een hapje na een 
wonderschone wandeltocht. 

 



NOVEMBER: 

Heyrman Godelieve 01/11 
Van Hoecke Guido 01/11 
Stas Paul 04/11 
Stuer Erna 05/11 
Bosschaerts Ken 05/11 
De Smedt Kendra 05/11 
Van Cleemput Patrick 09/11 
Van Driessche Tove 09/11 
Wymeersch Rita 11/11 
Present Mark 11/11 
Weemaes Tineke 11/11 
Claessens Bea 14/11 
Schelkens Pascale 14/11 
Martens Aurèle 15/11 
Verhoeven Luc 17/11 
D'Heer Godelieve 18/11 
Van Aerde Johan 20/11 
Godts Claire 20/11 
Vermeulen Frieda 21/11 
Van Raemdonck Maria 22/11 
Van Eycke Magda 22/11 
Maes Philip 22/11 
Van Den Troost Walter 23/11 
Bosman Linda 23/11 
Lokermans Rosita 25/11 
De Roeck Roger 26/11 
Claessens Altig 26/11 
Weemaes Patricia 26/11 
Van Britsom Liliane 27/11 
Verbeeck Roger 27/11 
Oste Monique 28/11 
Kusé Gina 28/11 
Van De Vijver André 29/11 
Van De Perre Erna 30/11 
 
 
 
 
 

DECEMBER: 

Valgaeren Wilfried 02/12 
Thijs André 05/12 
De Kinders Paul 06/12 
Jolie Annelies 07/12 
Bosschaerts Jan 09/12 
Van Laere Greetje 09/12 
Van Hoof Tom 09/12 
Stuer Gerda 12/12 
Vandecasteele Roel 12/12 
De Conseth Jan 14/12 
Glorie Olivia 15/12 
Tinck Vicky 19/12 
Maes August 21/12 
Wolfs Monique 21/12 
Cant Chris  21/12 
Van Mele Eddy 21/12 
Poppe Betty 21/12 
Rotthier Marc 22/12 
Kessels Anny 24/12 
Dobbelaere Marie-Reine 25/12 
Melens Lydia  25/12 
Smet Huguette 26/12 
Tillaert Suleika 27/12 

DECEMBER: 

Poppe Maria 28/12 
De Bruyne Berlinda 28/12 
Blommaert Ronny 28/12 
Van Bogaert Christiane 29/12 
Staessens Anne-Marie 29/12 
De Kerf Diana 31/12 
De Wilde Laurette 31/12 

JANUARI: 

Embrechts Rita 01/01 
Kok Gerardina 01/01 
Van Landeghem Christiane 03/01 
Verté Helga 04/01 
Reynaerts Yvette 04/01 
De Bock Dirk 04/01 
Weyn Marco 05/01 
Carion Jacques 06/01 
Smet Ingrid 07/01 
Van De Velde Jeaninne 09/01 
De Mey Jeanne 11/01 
Weemaes Maartje 11/01 
Sens Maria 12/01 
Van Goethem Eric 13/01 
Heyndrickx Andre 13/01 
De Meyer Danny 13/01 
Van Bogaert Steven 13/01 
Van Raemdonck Godelieve 14/01 
De Moor Herman 14/01 
Egghe Mariette 15/01 
Boon Magda 15/01 
Van Mieghem Fons 16/01 
Moens Paul 16/01 
Lyssens Oswald 17/01 
Van Havere Luce 17/01 
Van Puymbroeck Gilbert 18/01 
Pauwels Dirk 18/01 
Van Overwalle An 19/01 
De Rijck Benny 19/01 
Merckx André 21/01 
Dhollander Femke 21/01 
Dhollander Louise 21/01 
Waem Eddy 22/01 
Van Landeghem Norbert 22/01 
Waem Ria 22/01 
Reunis Veerle 23/01 
Wouters Juliette 25/01 
De Backer Alain 25/01 
Waem Nadia 27/01 
Cools Myriam 28/01 
De Laet Alex 28/01 
Goossen Cees 29/01 
De Cock Jenny 29/01 
Roelandt Emile 31/01 
Hutsebaut Nadine 31/01 

Gelukkige verjaardaG 

Aan alle jarigen nog een 
prettige verjaardag en nog 
vele jaren toegewenst van- 
wege het bestuur. 
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WADDENEILAND TEXEL 

Onlangs op een vierdaagse busreis (met u raadt het nooit : Van Bogget) geweest naar Texel.   

Texel (uitspraak in het Tessels en meestal ook in de standaardtaal: Tessel) is het grootste 

Nederlandse Waddeneiland. Het behoort tot de provincie Noord-Holland. De gemeente Texel 

beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks. Het eiland heeft een 

landoppervlak van ongeveer 170 km². De lengte van Texel is 20 km en de gemiddelde breedte 

8 km. De oppervlakte van de gemeente is 585,96 km² waarvan het grootste gedeelte 

(416,14 km²) binnen- en buitenwater. Texel heeft ongeveer 13500 inwoners en er leven 

ongeveer 16000 schapen op het eiland !Tot 1170 was Texel verbonden met het vasteland; door 

de Allerheiligenvloed van 1170 werd het een eiland.  

Alvorens de overzet te nemen naar Texel 

bezochten we het marine museum in Den 

Helder.  Eerst een rondleiding in de duikboot 

“tonijn”. Er verbleven 67 personen in de 

duikboot die er voor 7 weken in zaten.  

Eénmaal per week kon er gedoucht worden 

voor 1 minuut en kon er nieuw ondergoed 

worden aangedaan ! Daarna een rondleiding 

door het museum waar de geschiedenis van de 

Nederlandse scheepvaart met oa Piet Hein uit 

de doeken werd gedaan om te eindigen met de 

situatie van de huidige vloot.  Zo kwamen we 

ook iets te weten over de nummers die op de schepen staan.  Bvb M811 : de letter is de aard 

van het schip (M = mijnenveger), het getal 8 is de landcode van 

Nederland (België heeft 9) en de twee laatste nummers zijn het 

nummer van het schip waaraan men kan zien hoeveel er zijn. 

Na de overtocht van ongeveer 15 minuten kwamen we aan in ’t 

Horntje op Texel.  Daar reden we rechtstreeks van het zuiden 

naar het noorden om de vuurtoren te bezoeken.  Dit is de enige 

vuurtoren in Nederland van waarop men langs drie zijden de zee 

kan zien liggen.  De liefhebbers konden de vuurtoren beklimmen.  

’s Anderendaags begonnen we met een bezoek aan een schapen-

boerderij waar uitleg werd gegeven over de verschillende 

schapenrassen en een demonstratie schapen drijven werd 

gegeven.  Ook was er de mogelijkheid om lammetjes te 

knuffelen. Tijdens de paartijd krijgt de bok een gesp om met een 

gekleurde plaat zodat de schapenboer kan zien welke schapen 

gedekt zijn.  Hij laat dus letterlijk zijn stempel 

achter op het schaap.  Om inteelt te voorkomen 

worden de bokken daarna naar een andere 

plaats gebracht zodat ze hun eigen lammeren 

niet kunnen bevruchten.  Ook wordt elk ras 

apart gehouden om geen kruisingen te krijgen.  

De schapen worden gekweekt voor het vlees 

want een schaapscheerder vraagt 5 € per 

schaap terwijl de wol slechts 3 € opbrengt. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tessels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardtaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_gemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorderhaaks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_(1170)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1170
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WADDENEILAND TEXEL (2) 

In de namiddag stond een boottocht, van uit de 

vissershaven Oud Schild op het programma. 

De tocht ging naar de zandbank “razende bol” 

waarop zeehonden liggen te zonnen.  Dan 

vaarden we langs de haven van Den Helder 

waar de Nederlandse vloot ligt. 

 

 

 

De zondag begon met een tocht met een 

huifkar, getrokken door Brabantse trek-

paarden, door het natuurgebied “De slufter”.  

Het natuurgebied biedt een verscheidenheid 

aan vegetatie en is zeker de moeite om te 

bezoeken tijdens een ander seizoen als alles in 

bloei staat. Er groeien zelfs orchideeën.  En er 

grazen Halloway runderen.  Onderweg was er 

een koffiestop en werden we nog getrakteerd 

op een Texelse kruidenlikeur (lekker !). 

 

 

Overal op Texel staan van die typische huisjes 

met drie rechte kanten en een schuine kant.  

Deze dienen als schuilplaats voor oa schapen.  

De schuine kant is steeds naar het westen 

gericht omdat de wind meestal vanuit die 

richting komt.  De onderste twee rijen van het 

dak bestaan uit dakpannen en daarboven riet.  

Dit is omdat de dieren het riet van het dak niet 

zouden opeten ! 

 

 ’s middags was er een lunch in strandbar Paal 17 waar we op het 

terras in de volle zon konden genieten van de lekkere maaltijd en 

een streekbier.  

 In de namiddag werd “Ecomare” bezocht.  Dit centrum vangt 

gewonde en zieke zeehonden en vogels op en er is een 

permanente tentoonstelling met verschillende aquaria over het 

leven in de zee rond Texel. De zeehondjes kregen haring maar 

moesten opletten dat de meeuwen, die er in overvloed zijn, hun 

vis niet mee gapten.  Zelfs als de zeehond de vis reeds half in zijn 

bek had probeerden de meeuwen deze nog te bemachtigen. 
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WADDENEILAND TEXEL (3) 

De laatste dag werd het “Schipbreuk- en 

juttersmuseum” bezocht.  Wat eerst een hoop 

oud ijzer leek, bleek echter een interessant – 

mede door de enthousiaste voorstelling, 

gekruid met de nodige humor, van de uitbaters 

- museum.  Men staat er van versteld wat er 

allemaal aanspoelt op het strand na een storm !   

 

 

 

Er is ook nog een brouwerij die streekbieren zoals “Schuimkop” en “Razende Bok” brouwen 

(daar zijn we niet geweest maar we hebben het wel geproefd !  

Zeker de moeite waard om te overwegen om in de toekomst het eiland eens met de wandelclub 

te bezoeken want er zijn verschillende fiets- en wandelroutes.  En overal kan men fietsen huren, 

ook de hotels bieden dit aan. 

Meer foto’s op www.fotopatvc.vlaanderen 

Vriendelijke groeten, Patrick en Juanita Van Cleemput-De Baets 

 

http://www.fotopatvc.vlaanderen/
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AANBEVOLEN WANDELINGEN (1)  

Vrijdag 01-11-2019 6-10-12-18-24-28-35 km       08 tot 15 u 
De Stroboeren Merksem Sportpark Kattegat, Breda-           Gewijzigde 
Sterbostochten baan 280, Wuustwezel Vertrekplaats 

Zaterdag 02-11-2019 6 - 9 km       14 tot 21 u 
Florastappers Gent De vierde zaal, Driebeek- GRIEZELEN 
Spokentocht straat 2, Gentbrugge    TROEF !!! 
** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** 

Zondag 03-11-2019 4 - 9 - 13 - 19 - 22 km Vertrek 

Trip-Trap Kumtich vzw Pannenkoekentocht 07.30 u 

 Zie artikel in vorig clubblad ! Syntra 

Zondag 03-11-2019 6 - 10 - 15 - 20 - 25 km       07.30 tot 15 u 
Gasthofstappers Polyvalente zaal De Klingenaar,      ------------ 
Wandel mee Kieldrechtstraat 12, De Klinge 

Zaterdag 09 -11-2019 4 - 8 - 13 - 20 km       08 tot 15 u 
Zilverdistel Dendermonde Parochiaal Centrum,      ------------ 
26e Filozofentocht Hofstraat, Oudegem 

Zondag 10-11-2019 6 - 10 - 13 - 16 - 21 km       08 tot 15 u 
Wandelclub Kaddish vzw vzw De Vier Notelaars      ------------ 
5e Vier Notelaarstocht Wijtschotbaan 12, Schoten 

Maandag 11-11-2019 6 - 10 - 16 - 19 - 25 km 08 tot 15 u 
Wase Steinbockvrienden Droomballon, Gyselstraat,      ------------ 
Wandel-Mee-Dag  Nieuwkerken-Waas 

Maandag 11-11-2019 6 - 12 - 16 km 08 tot 15 u 
’t Hoeksken Hamme Sporthal Meulebroek,  ------------ 
Wandel-Mee-Dag Kaaiplein 32, Hamme 

Woensdag 13-11-2019 5 - 10 - 18 km 08 tot 15 u 
Durmestappers Veldstraat 2,  ------------ 
11e Waasmunster Wandelt Sombeke 

Zondag 17-11-2019 6 - 12 - 16 - 20 km 08 tot 15 u 
De Vossen Buggenhout Basisschool ’t Sprinkhaantje,  Gratis Inschrijving 
Herfsttocht Collegestraat 1, Buggenhout + consumatie 

Zondag 24-11-2019 7 - 10 - 15 - 21 - 30 km 07 tot 15 u 
Wandelclub Temse J.O.C De Artist, Cl. De Landts- ------------ 
Kaailoperstocht heerlaan 26, Temse 

ZONDAG 01-12-2019 4 - 10 - 15 - 21 - 30 km  07 tot 15 u 

DE LACHENDE KLOMP VZW PAROCHIECENTRUM, CREVESTRAAT 

SINTERKLAASWANDELING CREVESTRAAT  31, MOERBEKE 

DE SINT EN PIETEN KOMEN OP BEZOEK !!! 

***  EIGEN ORGANISATIE  ***  EIGEN ORGANISATIE  ***  EIGEN ORGANISATIE  *** 
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AANBEVOLEN WANDELINGEN (2)  

** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** 

Zondag 08-12-2019 6 - 10 - 18 - 22- 30 km Vertrek 

De Duintrappers Westende De Hoge Blekkertocht 07.30 u 

 Over de hoogste duin van België en diverse natuurgebieden Burcht 

Zondag 08-12-2019 8 - 12 - 20 - 25 km 07 - 15 u 
Reynaertstappers Belsele Hof van Belsele 2, ------------ 
35e Kersttocht Belsele 

Zaterdag 14-12-2019 5 - 10 - 15 - 20 km 08 tot 14.30 u 
't Hoeksken Hamme Zaal Familia, P.  van der  ------------ 
Durmetocht Jeugdlaan, Hamme 

Zaterdag 14-12-2019 6 - 9 - 12 km 14.30 tot 20.30 u 
Florastappers Gent Odisee Technologiecampus, ------------ 
Gent bij Nacht Gebr. de Smetstraat 1, Gent 

Hernieuw tijdig uw lidgeld voor 2020 !!! 

Zondag 15-12-2019 6 - 12 - 20 km  08 tot 15 u 
RWK Waasmunster P.O.C. Rivierstraat 14,  ------------  
Kersttocht RWK Waasmunster 

Zaterdag 21-12-2019 6 - 9 - 12 - 15 km 15 tot 20 u 
De Smokkelaars Stekene Broederschool, Nieuw-      ------------ 
18e Kerststallentocht straat 17, Stekene 

Zondag 22-12-2019 4 - 6 - 10 - 15 - 20 km        08 tot 15 u 
Kleitrappers Terhagen Clublokaal De Kleitrappers,       ------------ 
Verdwenen Gehuchtjestocht Korte Veerstraat 2, Terhagen  

Zondag 22-12-2019 4 - 5 - 7 - 9 km        10 tot 19 u 
Regio Bestuur Antwerpen Flandria 24 & Festina Lente, Gewijzigde vertrekplaats 

Antwerpen in de Winter Kattendijkdok-Oostkaai 22, Antwerpen  

Woensdag 25-12-2019 5 - 10  - 16 - 21 km  09 tot 15 u 
Horizon Opwijk De Schuur, Hof ten Hemelrijck, ------------ 
27e Kersttocht Kloosterstraat 9, Opwijk 

Donderdag 26-12-2019 6 - 12 - 18 km  08 tot 15 u 
KWIK Bornem Gemeenschapshuis Branst,  ------------ 
34e Eindejaarstocht Luipegem 160, Bornem 

Zondag 29-12-2019 5 - 8 - 14 - 20 km        07.30  tot 15 u 
Wandelvriendenkring Puurs Gemeenschapshuis Vrededaal,  ------------ 
34e Eindejaarstocht  L. Van Kerckhovenstr. 1, Puurs  

Zondag 05-01-2020 6 - 10 - 15 - 20 km 07.30 tot 15 u 
Gasthofstappers De Klinge Zaal De Klingenaar, Kieldrecht- ------------  
Driekoningentocht straat 12, De Klinge   
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 AANBEVOLEN WANDELINGEN (3)  

Zondag 05-01-2020 4 - 7 - 9 - 12 - 16 - 21 km 08 tot 15 u 
WSV IBIS Puurs Flegado, Achterhoefweg 37, ------------ 
1e Winterserietocht Ruisbroek (Puurs) 

Zondag 12-01-2020 5-7-10-12-20-25-30 km 08 tot 15 u 
WSV Club 76 Merksem Sportpark, Ruggeveld- ------------ 
Wintertocht laan 480, Deurne 

Zaterdag 18-01-2020 7 - 14 - 21 km       08 tot 15 u 
Zelden Rust Terneuzen CC De Halle, Roosevelt-  ------------ 
22e Zelden Rust Wintertocht laan 1a, Axel 
 

 

ZONDAG 19-01-2020 +/- 20 KM   VERTREK  09.00 U 

DE LACHENDE KLOMP  vzw       SINT-GILLIS-WAAS  EIGEN ORGANISATIE 

****
 
  
WASE POLDERTOCHTEN VOOR MEDEWERKERS !!!

   ****
 

Zondag 19-01-2020 4 - 7 - 14 - 20 - 25 km       08 tot 15 u 
De Kleitrappers vzw Basisschool Bisterveld,  ------------ 
Winterheidetocht Nieuwstraat 26, Kessel 

25/01/20: Nieuwjaarsbijeenkomst 

Infoavond & Gezellig Samenzijn !!! 

individuele uitnodiging volgt  

 

Zondag 26-01-2020 4 - 7 - 10 - 12 - 18 - 25 km       08 tot 15 u 
Boerenkrijgstappers Overmere Festivalhal, Donklaan 125,  ------------ 
Donkmeertocht  Donkmeer, Overmere 

Zondag 02-02-2020 6 - 9 - 12 - 16 - 21 km       08 tot 15 u 
WSV IBIS Puurs JOC Wijland, Fortbaan 9,    ------------ 
2e Winterserietocht Puurs  

Zondag 02-02-2020 3,5 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 km     08 tot 15 u 
De Wase Steinbockvrienden Dienstencentrum, Klapdorp,    ------------ 
Lichtmiswandeltocht Klapdorp 9 a, St-Pauwels. 

***   Eigen organisatie   ***   Eigen organisatie   ***   Eigen organisatie   *** 

ZONDAG 09-02-2020 6 - 10 - 15 - 21- 30 KM     07 TOT 15 U 

DE LACHENDE KLOMP vzw SBSO BAKEN, EEKHOORN- *** EIGEN *** 

PANNENKOEKENTOCHT STRAAT 1, SINT-NIKLAAS ORGANISATIE 

***   MIS VOORAL ONZE START VAN 2020 NIET  !!!   *** 



DEELN.
1 20/01/19 Zondag  D.L.K. Barbierbeektochten voor Medewerkers D.L.K. organisatie 42

2 26/01/19 Zaterdag  D.L.K. Nieuwjaarsbijeenkomst D.L.K. organisatie 111

3 10/02/19 Zondag  D.L.K. Pannenkoekentocht Sint-Niklaas D.L.K. organisatie 133

4 17/02/19 Zondag  Drevestappers Zonnebeke: Toveressentocht Busreis 40

5 10/03/19 Zondag  Les Castors de Berneau: Marche des Primevères Busreis 45

6 17/03/19 Zondag  Florastappers Gent - Gentbrugge - Floratochten Gratis inschr. + 2 cons. 42

7 06/04/19 Zaterdag  W.S.V. Tervuren-Bos vzw: 41
e
 Lentetocht Busreis 57

8 07/04/19 Zondag  De Kwartels vzw: 36e Kwarteltocht Gratis inschrijv. + cons. 57

9 28/04/19 Zondag  IBIS Puurs: Vlaanderen Wandelt Gratis inschrijv. + cons. 64

10 05/05/19 Zondag  De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw: Sint-Brigidatocht Busreis 42

11 12/05/19 Zondag  WJC Denderklokjes Lebbeke - Vondelmolentocht Gratis inschrijv. + cons. 88

12 18/05/19 Zaterdag  Boerenkrijgstappers vzw - Heidemeerstocht Gratis inschrijv. + cons. 42

13 02/06/19 Zondag  34e
 Wase Poldertochten Sint-Pauwels D.L.K. organisatie 137

14 07-10/06/19 Vr - Ma  4-Daagse Hoge Veluwe (NL) D.L.K. organisatie (Bus) 69

15 29/06/19 Zaterdag  Postiljon Merelbeke - Kalkense Meersentocht Gratis inschrijv. + cons. 18

16 28/07/19 Zondag  W.S.V. Mol: Zomertocht Busreis 52

17 16/08/19 Vrijdag  De Schooiers Wichelen - 22e
 Schooierstocht Gratis inschrijv. + cons. 37

18 18/08/19 Zondag  21e
 Barbierbeektocht Kruibeke D.L.K. organisatie 143

19 25/08/19 Zondag  W.S.V. De Bosdravers Eksel: Zomertocht Busreis 36

20 01/09/19 Zondag  WSV Schelle - 42
e
 door de Rupelstreek Gratis inschrijv. + cons. 38

21 22/09/19 Zondag  WSV De Fonskes vzw: Herfsttocht Busreis 50

22 05/10/19 Zaterdag  Ledenfeest (Watermeulen Kruibeke) D.L.K. organisatie 86

23 13/10/19 Zondag  Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw: Streekbierentocht Busreis 37

24 27/10/19 Zondag  WSV De Kadodders - 23
e
 Jan Kadoddertocht Gratis inschrijv. + cons.

25 03/11/19 Zondag  Trip-Trap Kumtich vzw: Pannenkoekentocht Busreis

26 17/11/19 Zondag  De Vossen - Herfsttocht Gratis inschrijv. + cons.

27 22/11/19 Vrijdag  Sponsoravond Comfortplan D.L.K. organisatie

28 01/12/19 Zondag  D.L.K. Sinterklaaswandeling Moerbeke D.L.K. organisatie

29 08/12/19 Zondag  De Duintrappers Westende vzw: De Hoge Blekkertocht Busreis
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EVENEMENTEN KALENDER WANDELCLUB D.L.K. 2019

TOTAAL AANTAL D.L.K.-ERS:


