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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 2019: 1 persoon : 17,00 € 4 personen : 53,00 € 
****************** 2 personen : 29,00 € 5 personen : 65,00 € 
  3 personen : 41,00 € 6 personen : 77,00 € 
================================================================================================================================================= 

CLUBKLEDIJ: Alle clubkledij en toebehoren zijn te bekomen na mondelinge 
*****************  of telefonische afspraak bij: Fons Van Mieghem, Rozenstraat 

  30, 9150 Kruibeke.  03/296.33.56. of   0475.202.698. 

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,  

op het ogenblik dat ik deze woorden schrijf, kampen we met de hoogste temperaturen 
die ons ‘koele kikkerlandje’ gekend heeft sinds het begin van de metingen. Hoe gezond 
wandelen wel kan zijn, toch heb ik hier de grootste twijfels bij, tenzij je héél vroeg kan 
vertrekken en het hele traject in de bossen kan doorbrengen. De resultaten bij de orga-
nisatoren liegen er dan ook niet om. Heel wat organisaties hebben bij deze tempera-
turen, de grootste moeite om uit de kosten te komen. 

Ook wij hebben dit ondervonden, voor de tweede keer dit jaar… Bij de Pannenkoeken-
tocht, zwaar stormweer voorspeld, met vraag om binnen te blijven, bossen en parken 
gesloten, enz. Resultaat, de helft minder deelnemers dan vorig jaar.  

Met de 34
e
 editie van onze Wase Poldertochten, het tegenovergestelde weer, maar dan 

wel met hetzelfde resultaat. Op 2 juni was het weer wat veel van het goede, de vierde 
dag van een lang weekend en temperaturen tot 30° en meer. Het resultaat liet zich dan 
ook raden, na een bijzonder geslaagde jubileumeditie vorig jaar, vielen we nu terug 
naar één van de minste resultaten van de voorbije 30 jaar. We kunnen alleen maar ho-
pen dat het de volgende keer een andere richting uit gaat. 

Enkele dagen na deze organisatie mochten we nog eens inpakken voor onze 4-daagse 
naar de Hoge Veluwe. Deze keer hadden we meer geluk met het weer. Af en toe wat 
dreigende wolken maar we zijn het ganse weekend droog gebleven. Al organiseerden 
we dit weekend zelf, toch mogen we zeggen dat het een zeer geslaagde 4-daagse ge-
worden is. Getuige hiervan de diverse kaartjes en mails met bedankingen en lofbetui-
gingen van onze medereizigers. Het hotel maakte al onze verwachtingen waar en de 
prachtige wandelingen werden ook door iedereen gesmaakt. De Veluwe is dan ook een 
prachtige streek waar je met één bezoekje nog lang niet alles gezien hebt. Het blijft in 
alle geval een bestemming waar we in de toekomst zonder problemen opnieuw op kun-
nen terugvallen. 

Zoals gewoonlijk hadden ook onze medereizigers een groot deel in het succes van dit 
weekend. Steeds opnieuw trekken we op met een toffe bende, altijd stipt op afspraak en 
zelden of nooit een probleem. Dit motiveert ons als bestuur dan ook om er na al die ja-
ren nog mee door te gaan. 

Langs deze weg ook nog een woordje van dank aan ons organisatie team, Godelieve, 
Leona en André, waarmee we na vele maanden voorbereiding, tot dit resultaat geko-
men zijn. 

Op onze website staan een groot aantal foto’s als herinnering aan deze mooie clubuit-
stap. 

We kunnen alleen maar hopen dat hier nog een vervolg aan komt… Afwachten maar… 

Nu kijken we opnieuw vooruit naar onze volgende organisatie en we hopen dat we onze 
Barbierbeektocht onder normale weersomstandigheden kunnen organiseren. De voor-
bereidingen verlopen vlot en qua medewerkers ziet het er ook naar uit dat we op vol-
doende steun mogen rekenen om alles vlot te laten verlopen. Iets wat bij vele andere 
verenigingen zeker niet evident is. Gelukkig is dit nog iets waar we ons op dit ogenblik 
nog niet al te veel zorgen  over hoeven te maken. Dan is het nog aan onze overige le-
den om het plaatje rond te maken door onze club te steunen met een deelname of be-
zoek om het plaatje rond te maken. Alvast van harte uitgenodigd op 18 augustus in 
Kruibeke. Alle info is reeds ter beschikking op onze website. 
 

uw voorzitter 

Luc Weemaes 
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WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP vzw        wsvl 3025 

34e wase poldertochten    02-06-19 
 

DEELNEMERS:  CLUBS DEELN. % 

WandelSport VLaanderen :……………. 73 666 73,8 % 

Feder.Francoph. Belge. M.P. :……………. - - 0,0 % 

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

Andere & Buitenlandse clubs :……………. - - 0,0 % 

Individuelen :……………. + --- + 237 +26,2 % 

Totaal aantal deelnemers :……………. 73 903 100,0 % 
 

CLUBKLASSEMENT : (Clubs met min. 4 deelnemers) 
1 De Lachende Klomp vzw : 137  De Trekvogels Boekhoute vzw : 10 

2 De Smokkelaars Stekene  : 68 18 Durmestappers : 9 

3 Reynaertstappers vzw : 61  Wandelsport Vlaanderen : 9 

4 WJC Denderklokjes Lebbeke : 28 20 Wsv Schelle vzw : 8 

5 De Kwartels vzw : 26 21 Wandel Team Beveren-Waas : 7 

6 Wandelclub 't Hoeksken vzw : 23  Wvk Puurs : 7 

7 Wandelclub Temse : 19  De Lachende Wandelaars Aalter  : 7 

8 De Wase Steinbockvrienden : 17  WSV De Kadees vzw : 7 

9 Post. Wandelclub Merelbeke  : 14  Wsv Horizon Opwijk : 7 

 Wandelclub Gasthofstappers  : 14 26 Boerenkrijgstappers vzw : 6 

 Wandelclub Al Kontent vzw : 14 27 Wsv Zelden Rust : 5 

12 R.W.K. Waasmunster vzw : 13  Florastappers Gent vzw : 5 

13 Wsv De Vossen Buggenhout : 12 29 Wsv Schorrestappers : 4 

14 Wandelclub Kwik Bornem : 11  Wandelclub De Zilverdistel : 4 

 Wandelclub Kadee Bornem  : 11  Wsv De Hopbelletjes Opwijk : 4 

16 Wsv Egmont Zottegem vzw : 10 --- Individuelen : 237 
 

VERGELIJKING :  2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   +/ - 
Aantal clubs : 112 83 100 94 88 124 73 - 51 

Totaal aantal deelnemers : 2147 1340 1665 1674 1378 2236 903 - 1333 

Aantal aangesloten deeln. : 1787 1062 1369 1303 1078 1806 666 - 1140 

Aantal individuelen : 360 278 296 371 299 430 237 - 193 
 

VLAAMSE ORG. OP 02/06/19 : 2016 2017 2018 2019 Vers. 

1050 De Pompoenstappers : 1616 1690 1745 1368 - 377 

1402 De Schorrestappers : 770 939 1037 871 - 166 

2055 Donderslagtrippers : 643 737 854 886 + 32 

3025 De Lachende Klomp Vzw : 1674 1378 2236 903 - 1333 

3140 Natuurvrienden Deinze : 2524 2283 3174 1784 - 1390 

4018 De Bollekens Rotselaar : 1377 1618 1698 1561 - 137 

4358 De Heidetochten Kester-Gooik : 1841 1658 1735 1576 - 159 

5127 Wandelclub Koekelare : 1686 1276 1207 986 - 221 

5194 Org. Comité 100 km van Ieper : 1359 1202 1519 1318 - 201 

5344 Vlaemsch Huizeke Godew. : 880 477 303 440 + 137 

TOTAAL : 14370 13258 15508 11693 -3815 
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Stad Sint-Niklaas 

zomert erop los 

PARKIES GRATIS CONCERTEN: 

Samen met je familie, vrienden en buren 
genieten van de stralende zon en wat 
heerlijke muziek, midden in het groen? 
Dat is éxact wat Engie Parkies jou wil 
aanbieden. 

Met een gratis wekelijks concert voegen 
we een streepje cultuur toe aan de zo-
mervakantie in jouw stad of gemeente. 
Verwacht echter geen oorverdovend la-
waai of overweldigende drukte: bij ons 
staat de gezelligheid voorop. Nodig jouw 
buurt uit en geniet van een reeks dave-
rende parkconcerten met een wijd aan-
bod aan verschillende topartiesten uit alle 
muzikale achtergronden. 

Het maakt niet uit of je een fijn familieuit-
stapje of een leuke afterwork wil, ENGIE 
PARKIES is de perfecte ontmoetingsplek 
voor een gezellige get-together in het 
groen. 

Ontdek ons programma in het Romain De 
Vidtspark te Sint-Niklaas een zalige zo-
merse cocktail van sfeer en muziek, op 
smaak gebracht met een fikse scheut 
ambiance! Laat u (hart)verwarmen door 
zuiderse klanken of swingende blues of 
… 

De zomerse warmte spoelt u weg met 
een verfrissend drankje en met onze 
snacks stilt u de grootste honger. 

Praktische info: 
* Vanaf 7 juli bent u elke dinsdag welkom 
vanaf 19.30 u. Om 20.15 u start het op-
treden, het eindigt altijd om 22.30 u. Bon-
netjes kopen kan tot 23.00 u, de drank-
tent sluit onherroepelijk om 23u15. 

 * Een slimme bezoeker komt te voet of 
met de fiets naar de Parkies! Na het con-
cert bent u sneller thuis… of in uw stam-
kroeg!   

De Toegang is steeds gratis. 

Op het augustusprogramma staan nog 
volgende concerten:  

 

 

* 30/07 BELLE PEREZ:  

María Isabel Pérez Cerezo is een Spaan-
se zangeres. Hoewel ze in België gebo-
ren is en daar altijd gewoond heeft, heeft 
ze enkel de Spaanse nationaliteit, omdat 
haar beide ouders Spaans zijn. Ze is 
vooral bekend door haar Spaans getinte, 
opzwepende nummers. 

* 06/08 BOULEVARD VINYL: 

Boulevard Vinyl staat garant voor een 
stevige party vol stomende beats, mee-
brulbare hits en dansbare medleys.  

Verwacht geen foute schlagers of ver-
kleedpartijen, maar een verrassend ge-
speelde selectie uit 50 jaar pophistorie.  

In de playlist alle essentiële hits van het 
moment maar ook de all time favourites. 

Verrassend, soms eigenzinnig maar altijd 
opzwepend, vol enthousiasme en vooral 
met tonnen energie.  

Deze 5-koppige band rolt als een muzika-
le tsunami over uw podium.  

* 13/08 WILLY SOMMERS:  

Willy Sommers voorstellen hoeft al lan 
niet meer, de man van 7 anjers, 7 rozen, 
sympathie is geen liefde, blijf nog een 
uurtje bij mij… en dat was dan nog maar 
een begin. 
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Stad Sint-Niklaas 

zomert erop los (2) 

Feit is dat Willy Sommers, er na bijna 50 
jaar, nog altijd staat als een huis. Meer 
nog, na zijn optreden op Pukkelpop in 
2018, kende zijn carrière nog een nieuwe 
boost.  

Gegarandeerd dat Willy zich in het Ro-
main de Vidtspark, zal smijten als een 
‘Leeuw in een kooi’ 

 

GRATIS PLEINCONCERTEN: 

In navolging van de Walburgconcerten 
kan je in juli en augustus in Sint-Niklaas 
ook terecht voor de wekelijkse pleincon-
certen op het Sint-Nicolaasplein naast de 
Grote Markt. 

De concerten beginnen om 20.30 u en je 
kan er de volgende weken nog terecht 
voor volgende artiesten… 

* 01/08 The Romantics First Edition: 

The Romantics first edition, een begrip in 
het Waasland. Nog steeds met de origi-
nele bezetting : Cell De Cauwer (drums), 
Roland Rolus (lead gitaar), Eddy Rooms 
(keyboard en gitaar) en Maurice Keghels 
(bass). Swingende covermuziek uit de 
sixties en seventies. 

* 08/08  Olivia Red Dance: (The Voice) 

Olivia Trappeniers (21) uit Deurne was in 
oktober 2017 de eerste “MNM Rising 
Star”. Een zangwedstrijd waarbij de 
MNM-luisteraars konden stemmen op 
hun favoriet(e). Ze nam eerder deel aan 
“The Voice van Vlaanderen”, op VTM. 
Ondertussen heeft OT – artiestennaam 
van Olivia – al een paar hits op haar con-
to staan, waaronder de dikke hit You ha-

ve a heart met Regi.   

* 15/08 The Staff: 

The Staff is een coverband met meer-
stemmige vocals, steunend op flink uit de 
kluiten gewassen gitaren en een rustelo-
ze ritmesectie. 

Met Burning Down The House brengt de 
band vandaag een greep uit de beste, 
vaak ten onrechte vergeten, pop- en 
rocksongs uit de laatste 3 decennia. 

 * 15/08 The Golden Years band: 

The “Golden Years Band” is een  nostal-
gische covergroep die elke zaal doet ont-
ploffen. 

Zonder brokstukken weliswaar, maar wel 
met explosieve mixen en nummers die 
elk publiek kunnen bekoren. 

Met de beste covers uit de sixties, seven-
ties, eighties en nineties tot heden toeren 
ze door Vlaanderen. 

The Golden Years band gaat terug naar 
de pré- historie. Ze doen ons ook terug 
denken en mijmeren aan de voorbije 
gouden jaren.Muzikale juweeltjes uit de 
60-ties, 70-ties, 80-ties en 90-ties tot he-
den passeren allen de revue.  
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Stad Sint-Niklaas 

zomert erop los (3) 

* 29/08 Bow & Arrow: 

Bow & Arrow is een enthousiaste band 
met een charismatische zanger die er tel-
kens weer in slaagt elk publiek in vuur en 
vlam te zetten met een explosieve set 
van kwaliteitscovers. Door de jaren heen 
heeft de groep een eigen solide sound in 
elkaar getimmerd met een niet voor de 
hand liggende muziekkeuze. Pareltjes 
zoals Tighten up van The Black Keys, 
Plush van de Stone Temple Pilots, Killing 
in the name of van Rage Against the Ma-
chine, Creep en Street Spirit van Radio-
head, Black van Pearl Jam en Take me 
out van Franz Ferdinand bijvoorbeeld, 
prijken niet vaak op de setlist van andere 
coverbands... 

* 23/08 The Smarties: 

Deze zeer gezellige bende zet jouw feest-
je graag op zijn kop! Dankzij de zeer er-
varen muzikanten bespelen ze elk publiek 
van jong tot oud, en beschikken ze over 
een enorm repertoire. 

Van openbare optredens zoals het 
Schlagerfestival (Lokeren) voor een 
groots publiek, bedrijfsfeesten tot een ge-
zellige privé verjaardag of trouwfeest … 
Deze band is voor iedereen en elke gele-
genheid. 

 ZOMER-AVONDWANDELINGEN: 

De Stedelijke Dienst Toerisme van Sint- 
Niklaas organiseert ook deze zomer weer 
verschillende interessante thematische 
geleide avondwandelingen en bezoeken 
in de stad en haar deelgemeenten.  

Hoe deelnemen? 
Vooraf inschrijven & betalen in contant 
geld, bij de dienst toerisme. Wees er tijdig 
bij: Maximaal 25 personen kunnen per 
avond deelnemen. Prijs: 2,50 € per 
pers./wandeling. De vertrekplaats is ver-
schillend en  wordt meegedeeld bij in-
schrijving. 

Toeristisch Infokantoor 
Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas 

Tel.: 03/778.35.00.  
toerisme@sint-niklaas.be  

* Donderdag 01/08:  
Langs Vlaamse Meesters in situ 

‘Vlaamse Meesters in Situ’ van het kunst- 
en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen past in het grote project 
Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaan-
deren. Ook in Sint-Niklaas, in de Sint-
Nicolaaskerk, is een pareltje te bewonde-
ren: het schilderij ‘De afneming van het 
kruis’ boven het zeventiende-eeuwse 
hoofdaltaar. Deze rondleiding brengt je 
heel dicht bij het werk. 
Ook op andere plaatsen in de stad ont-
dekken we werken van Vlaamse mees-
ters. 
Met stadsgids Marie Guyssens. 

* Donderdag 08/08: Naar de oorsprong 
van de straten en hun namen 

(Volzet) 

* Donderdag 15/08:  
75 jaar bevrijding Belsele  

75 jaar geleden werd Belsele bevrijd door 
Britse en Poolse militairen. De vreugde 
was groot, maar anders dan in '14-'18 liet 
de Duitse bezetting een verdeelde dorps-
gemeenschap achter. Weerstand en ver-
zet, collaboratie en verraad komen aan 
bod in deze wandeling. 
Met stadsgids Ann Pieters. 

* Donderdag 22/08: De Egyptische zaal  
(Volzet) 

* Donderdag 30/08: Ballonwandeling 

Ze is er, Een 
rondleiding over 
datgene waarmee 
Sint-Niklaas altijd 
en overal wordt 
geassocieerd: 
luchtballonnen. 
Een informatieve 
gidsbeurt met een 
culinair en tech-
nisch tintje, over 
de ziel van onze 

stad. Hoe is dit Wase verhaal ooit begon-
nen? Een “luchtig” verhaal van 1784 tot 
heden, van vrede tot vrijheid.  En dat op 
de vooravond van de Vredesfeesten. 

Met stadsgids Veerle Baert. 
➔➔➔ 
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335
e

 BEDEVAART NAAR HALLE 

Op zaterdag 07 september heeft traditie 

getrouw de 335
e
 Bedevaart naar Halle 

plaats, een +/- 60 km lange bedevaart die 
om 03.40 u vertrekt vanaf de kapel van 
O.L.Vrouw van Halle, Tereken te St- Nik-
laas naar de O.L.Vrouw basiliek in Halle. 
Ook bestaat de mogelijkheid om op za-
terdag- voormiddag om 10.30 u te ver-
trekken met de bus de kapel van 
O.L.Vrouw van Halle op Tereken, en aan 
te sluiten bij de bedevaarders in St-
Martens-Bodegem, in dit geval bedraagt 
de afstand +/- 20 km. 

Aan deze bedevaart nemen gewoonlijk 
een 10-tal D.L.K.-ers deel, die hun aan-
tal graag nog wat versterkt zagen, 
daarom deze info. 

03.40 u: Vertrek Grote Bedevaart: 60 km 

10.30 u: Vertrek bus Bedevaart 20 km 

11.45 u: Vertrek Bedevaart 20 km 

17.00 u: Aankomst te Halle (terrasje !) 

18.15 u: Misviering in de Basiliek 

19.30 u: Vertrek van de bus naar St-
Niklaas (aankomst +/- 20.30 u) 

Tempo: elkeen kan de afstand op eigen 
tempo afleggen, doch wordt veronder-
steld om 17.00 u in Halle aan te komen. 

Rustposten: Onderweg zijn er een diver-
se rustposten voorzien waar dranken kun-
nen bekomen worden, met telkens EHBO 
verzorging. Op één post, in Vlezenbeek 
kan men ook warm eten bekomen. 

Rustpauze: Bij oververmoeidheid is er in 
het tweede deel, de mogelijkheid om be-
paalde stukken van het traject mee te rij-
den met de bus die de deelnemers volgt. 

Kostprijs: 15,00 €, Lidgeld, bloemen, 
dia’s, kaarsen, verzorgingsmateriaal, bus-
reis terug inbegrepen.  

Voorinschrijving bij:  

Waasland Drinks (Gerrit), 
Pr. Jos. Charlottelaan 
12, Sint-Niklaas. 

Tel.: 03/776.62.16. 

 

Betaling: BE83 0639 9383 0915 

Mail: broederschap.olv.halle@gmail.com 

WANDELBEURS 2019 

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw 

De enige Wandelbeurs waar ALLES 

draait om Wandelen 

Na een geslaagde eerste editie zal Wan-
delsport Vlaanderen vzw ook dit jaar weer 
een Wandelbeurs organiseren in de Nek-
kerhal te Mechelen. Eind september 2018 
bezochten bijna 5.000 wandelaars onze 
eerste wandelbeurs om inspiratie te zoe-
ken voor de volgende kleine of grote wan-
deluitdaging. Meer dan 75 exposanten 
stonden paraat om de wandelaars te in-
formeren en te inspireren over prachtige 
wandelmogelijkheden in binnen - en bui-
tenland. Hou jij ook zo van een gezonde, 
ontspannende wandeling? Kom dan dit 
jaar zeker langs op de Wandelbeurs 2019 
en laat je inspireren!  

De toegang voor leden van Wandelsport 
Vlaanderen helemaal gratis op vertoon 

van je lidkaart! 

Workshops: 

Zaterdag 28 september 2019 

* 10.00 - 11.00 u:  
Activerende Zolen van Step Forward Orthotics 

Tijdens de presentatie krijgt u uitleg over de anato-
mie van de voet, de stand en de afwikkeling. Voet-
problematiek komt aan bod en u krijgt informatie 
over de werking van de steunzolen van Step For-
ward Orthotics. Wij doen het anders, wij brengen de 
voet juist in beweging!  
Gastspreker: Luc Van de Cauter 
www.steunzolen.nu 

* 10.30 - 11.30 u:  
Tips voor uw rugzak tijdens een bergwandeling 

Wie een bergtocht wenst te maken, kan niet zonder 
een goede rugzak. Maar wat als die rugzak de bron 
vormt van veel ergernis? Tijdens deze workshop 
belichten we tips en tricks om de juiste keuze te 
maken bij aankoop, je draagcomfort te optimalise-
ren, je rugzak helemaal aan te passen aan jouw 
behoeften en op maat van jouw lichaam. 
Gastspreker: Jort Van Schil en Wendy Saerens 

www.klimenbergsportfederatie.be 

http://www.steunzolen.nu/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
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Workshops Wandelbeurs (2) 

* 11.00 - 12.00 u: Ik wandel veilig 

De wandelsport zit duidelijk in de lift. Het aantal 
deelnemers tijdens een georganiseerde wandel-
tocht neemt steeds toe. We zijn dus steeds met 
meer en meer op pad en ook op de openbare 
weg. Het is dan ook belangrijk om de verkeersre-
glementering zeker te respecteren in het belang 
van onze veiligheid en het voorkomen van onge-
vallen. Tijdens deze workshop komen drie the-
ma’s aan bod: “Ik val op“ (wat met onze zicht-
baarheid) - “Ik let op” (hoe veilig oversteken) – “Ik 
stap waar ik moet” (waar is mijn plaats op de 
openbare weg). Op welk vlak wijzigen de regels 
wanneer we individueel op stap gaan of in groep 
met begeleider. 
Gastspreker: Luc Van de Cauter 

* 12.30 - 13.30 u:  
Wandelen met GPS & Apps voor je Smartphone 

Naast het gebruik van allerlei navigatiesystemen 
bij het wandelen en de bevestigde waarde van de 
GPS bij het wandelen, is nu ook de Smartphone 
in opmars om te dienen als begeleider bij het 
wandelen. (en het geocachen, het nieuwe wande-
len, wat jongeren meer aanspreekt) 
Vooreerst geven we de voordelen en nadelen van 
beide systeem, waarbij vervolgens enkele popu-
laire Apps worden toegelicht. Apps welke zowel 
Online als Offline bruikbaar zijn om wandeltracks 
te volgen. 
Apps om je wandelprestaties op te volgen, Kalen-
ders enz.. 
Er zijn vooral Apps voor Android en iPhone 
Smartphones…  
Gastspreker: GPS4Rent 
www.gps4rent.be 

* 13.00 - 14.00 u:  
Hoe overleef je een langeafstandswandeling ? 

Wandelen brengt rust en verpozing. Het wordt 
steeds vaker een doorgedreven trainingsvorm 
voor minder oud en zelfs voor jong. Zijn langeaf-
standswande-lingen een vorm van topsport??? 
“Dat is overdreven” volgens sportartsen! Voor be-
paalde tochten zoals “De dodentocht” is een goe-
de voorbereiding absoluut noodzakelijk. Ook toch-
ten van 40 km of 50 km vragen enige voorberei-
ding indien men zijn grenzen wil verleggen en 
men deze afstanden niet gewoon is om te wande-
len. Is er nu een groot risico met het langeaf-
standswandelen en is een medische check-up 
nodig? Dit en onderwerpen zoals “Hoe mij voorbe-
reiden” – “Meest ideale kledij, schoeisel en wan-
deluitrusting” –“De maag trainen” zijn thema’s die 
aan bod komen tijdens deze workshop. We eindi-
gen met info omtrent een “Voorbereiding Schema 
op maat”. 
Gastspreker: Luc Van de Cauter 

* 13.30 - 14.30 u: De bergen in met kinderen 

Moeten al je plannen voor bergwandelvakanties 
voor jaren de kast in na het krijgen van kinderen? 
Uiteraard niet! Op maat van je kinderen en je ei-

gen kunnen zijn vele (meerdaagse) bergwandel-
tochten mogelijk. Jort Van Schil en Wendy Sae-
rens geven niet alleen een blik op hun reizen, 
maar focussen ook op een aantal aandachtspun-
ten die je niet over het hoofd mag zien. 
www.klimenbergsportfederatie.be 

* 14.00 - 15.00 u:  
Gezonde voeding voor tijdens het wandelen 

Natacha werkt als zelfstandig diëtist in Heist op 
den Berg, ze is lid van de VBVD en allergiediëtist. 
Daarnaast is ze ook wandelbegeleider en gaat ze 
wekelijks met een groepje wandelaars op pad. 
Begin dit jaar kwam het nog uitgebreid aan bod: 
gastro-intestinale problemen bij duursport en hoe 
een dieet laag in FODMaP’s daarbij kan helpen. 
Wandelen is voor velen ook een duursport. Moe-
ten we daar dan ook rekening mee houden? Hoe 
zit het met korte wandeltochten? Hoe ziet een 
goede voeding voor tijdens het wandelen er best 
uit? Welke is de beste keuze uit het traditionele 
aanbod tijdens georganiseerde wandeltochten? 
Dit zijn enkele vragen die we proberen te beant-
woorden tijdens deze workshop. 
Gastspreker: Natacha Van der Auwermeulen 
www.mijngezondevoeding.be 

* 14.30 - 15.30 u: Plotse acute levens- 
bedreigende situaties tijdens een wandeltocht 

Wandelen is leuk en bevorderlijk voor een alge-
mene goede gezondheid en conditie. Wandelen is 
ook een laagdrempelige sport waarbij het risico op 
letsels of ongeval incidenten beperkt blijft. Toch 
kan het al eens mislopen en ja …. zelfs ernstig 
mislopen. Wat zijn de basisprincipes van eerste 
hulp; waarmee rekening houden tijdens een 
noodsituatie. We overlopen tijdens deze workshop 
ook hoe we enkele belangrijke levensbedreigende 
situaties zoals “Flauwte”-“Hitteslag”-“Hartinfarct”-
“Beroerte”- …….. kunnen herkennen. Hoe contro-
leren we de vitale functies, hoe gaan we de hulp-
diensten oproepen, wat doen we in afwachting 
van de komst van de hulpdiensten. 
Gastspreker: Luc Van de Cauter 

* 15.00 - 16.00 u:  
Zelf repen en drank maken voor uw wandeling 

Natacha werkt als zelfstandig diëtist in Heist op 
den Berg, ze is lid van de VBVD en allergiediëtist. 
Daarnaast is ze ook wandelbegeleider en gaat ze 
wekelijks met een groepje wandelaars op pad. 
Een energiedipje onderweg? Een vakantie in de 
bergen met lange dagtochten? Een meerdaagse 
trektocht door de natuur? Redenen genoeg om 
ervoor te zorgen dat je rugzak gevuld is met vol-
doende voeding en drank, die bij voorkeur ook 
nog eens beperkt is in gewicht. Deze voedings-
middelen zijn beschikbaar op de markt, maar je 
kan ze ook zelf maken! Het zelf maken van repen 
en sportdrank komt aan bod tijdens deze work-
shop. 
Gastspreker: Natacha Van der Auwermeulen 
www.mijngezondevoeding.be 
 

http://www.gps4rent.be/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
http://www.mijngezondevoeding.be/
http://www.mijngezondevoeding.be/
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Workshops Wandelbeurs (3) 

* 15.30 - 16.30v: Word wandelexpert! 

Ben jij ook een fervent wandelaar en geboeid door 
deze mooie sport? Wil jij graag een expert worden 
in de wandelsport? Of heb je interesse om in de 
toekomst een wandelgroep te begeleiden of wan-
delinitiaties te geven? Onze opleidingen Initiator 
Wandelen of Wandelbegeleider is dan zeker iets 
voor jou!   
Gastspreker: Wandelsport Vlaanderen vzw 
www.wandelsportvlaanderen.be 

Zondag 29 september 2019 

* 10.00 - 11.00 u: Tips voor uw rugzak tijdens 
een bergwandeling 

(zie zaterdag 10.30 - 11.30 u) 

* 10.30 - 11.30 u: Ik wandel veilig 

(zie zaterdag 11.00 - 12.00 u) 

* 11.00 - 12.00 u: Hoe zelf wandelroutes uit-
stippelen en gebruiken 

• Hoe stippel je zelf wandelroutes uit over paden, 
door velden zonder paden, over wandelknoop-
puntennetwerken,... 

• Hoe plaats je praktische en interessante info bij 
een route 

• Hoe maak je rolstoelgeschikte wandelroutes en 
verdeel je die via CONNECT 

• Hoe kan je die uitgestippelde routes gebruiken 
op smartphone, gps of op een eenvoudig afdruk-
je 

• Hoe kan je afdrukken maken op topokaarten, of 
als posters en brochures voor jouw event 

Gastspreker: Route You/Pascal Brackman 
www.routeyou.com 

* 12.30 - 13.30 u:  
Wandelen met GPS & Apps voor je 
Smartphone 

Naast het gebruik van allerlei navigatiesystemen 
bij het wandelen en de bevestigde waarde van de 
GPS bij het wandelen, is nu ook de Smartphone 
in opmars om te dienen als begeleider bij het 
wandelen. (en het geocachen, het nieuwe wande-
len, wat jongeren meer aanspreekt) 
Vooreerst geven we de voordelen en nadelen van 
beide systeem, waarbij vervolgens enkele popu-
laire Apps worden toegelicht. Apps welke zowel 
Online als Offline bruikbaar zijn om wandeltracks 
te volgen. 
Apps om je wandelprestaties op te volgen, Kalen-
ders enz.. 
Er zijn vooral Apps voor Android en iPhone 
Smartphones…  
Gastspreker: GPS4Rent 
www.gps4rent.be 

* 13.00 - 14.00 u:  
Hoe overleef je een langeafstandswandeling ? 

Wandelen brengt rust en verpozing. Het wordt 
steeds vaker een doorgedreven trainingsvorm 
voor minder oud en zelfs voor jong. Zijn langeaf-
standswandelingen een vorm van topsport??? 

“Dat is overdreven” volgens sportartsen! Voor be-
paalde tochten zoals “De dodentocht” is een goe-
de voorbereiding absoluut noodzakelijk. Ook toch-
ten van 40 km of 50 km vragen enige voorberei-
ding indien men zijn grenzen wil verleggen en 
men deze afstanden niet gewoon is om te wande-
len. Is er nu een groot risico met het langeaf-
standswandelen en is een medische check-up 
nodig? Dit en onderwerpen zoals “Hoe mij voorbe-
reiden” – “Meest ideale kledij, schoeisel en wan-
deluitrusting” –“De maag trainen” zijn thema’s die 
aan bod komen tijdens deze workshop. We eindi-
gen met info omtrent een “Voorbereiding Schema 
op maat”. 
Gastspreker: Luc Van de Cauter 

* 13.30 - 14.30 u:  
Gezonde voeding voor tijdens het wandelen 

Natacha werkt als zelfstandig diëtist in Heist op 
den Berg, ze is lid van de VBVD en allergiediëtist. 
Daarnaast is ze ook wandelbegeleider en gaat ze 
wekelijks met een groepje wandelaars op pad. 
Begin dit jaar kwam het nog uitgebreid aan bod: 
gastro-intestinale problemen bij duursport en hoe 
een dieet laag in FODMaP’s daarbij kan helpen. 
Wandelen is voor velen ook een duursport. Moe-
ten we daar dan ook rekening mee houden? Hoe 
zit het met korte wandeltochten? Hoe ziet een 
goede voeding voor tijdens het wandelen er best 
uit? Welke is de beste keuze uit het traditionele 
aanbod tijdens georganiseerde wandeltochten? 
Dit zijn enkele vragen die we proberen te beant-
woorden tijdens deze workshop. 
Gastspreker: Natacha Van der Auwermeulen 
www.mijngezondevoeding.be 

* 14.00 - 15.00 u:  
Activerende Zolen van Step Forward Orthotics 

(zie zaterdag 10.00 - 11.00 u) 

* 14.30 - 15.30 u:  
Zelf repen en drank maken voor uw wandeling 

(zie zaterdag 15.00 - 16.00 u) 

* 15.00 - 16.00 u: Word wandelexpert! 

(zie zaterdag 15.30 - 16.30 u) 

* 15.30 - 16.30 u: De bergen in met kinderen 

Moeten al je plannen voor bergwandelvakanties 
voor jaren de kast in na het krijgen van kinderen? 
Uiteraard niet! Op maat van je kinderen en je ei-
gen kunnen zijn vele (meerdaagse) bergwandel-
tochten mogelijk. Jort Van Schil en Wendy Sae-
rens geven niet alleen een blik op hun reizen, 
maar focussen ook op een aantal aandachtspun-
ten die je niet over het hoofd mag zien. 
www.klimenbergsportfederatie.be 

Alle info: www.wandelbeurs.be 

De toegang voor leden van Wan-
delsport Vlaanderen helemaal 

gratis op vertoon van je lidkaart! 
 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.routeyou.com/
http://www.gps4rent.be/
http://www.mijngezondevoeding.be/
http://www.klimenbergsportfederatie.be/
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Busreis Lovenjoel 22 september 2019 
WSV De Fonskes       -       Herfsttocht 

Op zondag 22 september trekken we met onze bus naar het Vlaams-

Brabantse Lovenjoel (deelgemeente van Bierbeek) voor een tegen-

bezoek aan Wandelclub WSV De Fonskes die ons vorig jaar met een 

busbezoek vereerden ter gelegenheid van ons 45- jarige jubileum. 

De club zag het levenslicht op 24 februari 1983 onder de naam 
I.P.V. Leuven. In april 1984 werd de eerste wandeling ingericht met 
138 deelnemers. Op 17 oktober 1984 sloot de club zich aan bij de 
Vlaamse Wandelfederatie (VWF).  

In januari 2007 werd de naam verandert in WSV Leuven vzw en 
ging ze verder onder een nieuw bestuur. 

In mei 2017 was het tijd voor een nieuwe naam, WSV De Fonskes 
vzw omdat Fonske toch wel een beetje het uithangbord is geworden 
van onze club. Wij tellen momenteel rond de 130 leden. Wij zijn een 
kleine club met als voornaamste troeven: humor, gezelligheid en 
vriendschap ! 

Fonske: Het Fonske is een standbeeld in het centrum van de universiteitsstad Leuven, op 
het Rector De Somerplein. Zijn volledige naam luidt Fons Sapientiae, Latijn voor Bron der 
Wijsheid. Het Fonske werd ontworpen door beeldhouwer Jef Claerhout en werd ter 
gelegenheid van de 550e verjaardag van de Katholieke Universiteit Leuven in 1975 aan de 
stad geschonken. 

Het beeld stelt een student voor die, lezend in een boek, de wijsheid in vorm van water door 
zijn hoofd laat lopen. Maar deze verklaring zou later aan het beeldje zijn gegeven. Volgens 
beeldhouwer Claerhout: "Het is een sculptuur van iemand die, een pils in zijn kop gietende, 
zijn gedragingen bestudeert". Studentenorganisaties waren het hier niet mee eens en 
vonden dat het een karikatuur van de drinkende student was. Daarom werd het beeldje 
omgedoopt tot "Bron Der Wijsheid". 

Net zoals Manneken Pis in Brussel wordt Fonske af en toe aangekleed door verenigingen 
die iets te vieren hebben.  

Vertrekken doen we vanuit Cultureel Centrum ’t Stichelke Keizerstraat in Lovenjoel.  

Afstanden: 4 - 6 - 12 - 20 - 30 km 

De 4 en 6 km gaan door en rond de parken van Ave Regina en Salve Mater.  

* De geschiedenis van het park Save Mater (Groot 

Park) vindt  zijn oorsprong rond 1750 toen burggraaf 

Christiaan Jan de Spoelberch er een kasteel 

bouwde als buitenverblijf. 

Twee generaties verder, na de Franse revolutie, 

nam Maximiliaan de Spoelberch er met zijn gezin 

zijn intrek. Hij was tussen 1834 en 1873 burge- 

meester van Lovenjoel en heeft het park uitgebreid 

door perceel na perceel op te kopen. 
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Busreis Lovenjoel 22 september 2019 

Hij liet zelfs een eeuwenoude openbare weg afsluiten om 
deze te vervangen door een nieuwe aan de rand van zijn 
domein. Rond 1860 had het park al de omvang die het nu 
heeft. 

In 1915 kwam het domein in handen van de K.U. Leuven die 
het in pacht gaf aan de zusters van Liefde uit Gent die er een 
instelling voor geesteszieke vrouwen installeerden: Salve 
Mater, dat later deel zou uitmaken van de UZ Leuven als 
Universitair Psychiatrisch Centrum, tot eind jaren ’90. 

In 2008 kwam het domein in handen van een project-
ontwikkelaar die de site zou her-ontwikkelen met tal van 
luxeappartementen. 

* Ook Ave Regina (Klein Park) was tot 1913 in handen van 
de zusters van Liefde en kwam net als Salve Mater in 
handen van de K.U. Leuven, met de bedoeling om er een 
instituut voor geesteszieken op te starten. 

Op dit ogenblik is Ave Regina nog steeds een 
zorgaanbieder die zorg en ondersteuning biedt aan 
jongeren en volwassenen met een mentale beperking 
en/of gedrags- en emotionele stoornissen.  

De 12 en 20 km gaan verder via Bierbeek met 
de zandgroeve Bouillon, Psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-Kamillus en controlepost in de 
voetbalkantine van Korbeek-Sport. 

De 30 km maken een extra lus tot in de Abdij 
van Park in Heverlee. 
De omlopen gaan via landelijke wegen en veld-
wegen. 

Abdij van Park: De geschiedenis van de abdij 
start in 1129. Dan werd ze gesticht op verzoek 
van de hertog van Brabant, die hiervoor zijn 
jachtpark schonk aan de norbertijnen van de 
Noord-Franse stad Laon. 

In de late middeleeuwen wordt de abdij verder 
uitgebouwd. Intussen verdiepten de norbertij-
nen zich ook in de viskwekerij. De grote 
vijvers, die er vandaag de dag vrij natuurlijk 

uitzien, zijn het historische resultaat van de ondernemingszin en kennis van de kanunniken. 

Nadat in 1566 de Beeldenstorm losbreekt, bedreigen de godsdienstoorlogen ook de Abdij 
van Park. De kanunniken vluchtten in 1578 naar hun refuge in Leuven. Pas in 1589 kunnen 
ze terugkeren op de abdijsite. Eind van de 18de eeuw barst de Franse revolutie los en 
dienen de 46 kanunniken vertrouwde abdij opnieuw te verlaten om er rond 1835 opnieuw 
terug te keren en er tot op vandaag nog te verblijven. Sinds 2011 zijn er grootse 
renovatiewerken aan de gang die rond 2025 volledig zullen afgerond zijn. 



De Lachende Klomp vzw 3025                  14/24                          08/2019 
 

Busreis Tienen 03 november 2019 
Trip Trap Kumtich  -  Pannenkoekentocht 

Op 3 november trekken we met de bus naar de Vlaams-Brabantse 

stad Tienen voor een tegenbezoek aan Wandelclub Trip Trap Kumtich 

die ons vorig jaar met een busbezoek vereerden ter gelegenheid van 

ons 45- jarige jubileum. 

Vertrekken doen we vanuit de VIA-school, Waaiberg 35, 3300 Tienen.  

De 3 km brengt de wandelaar via de vernieuwde groene vesten van Tienen naar het rustige 

Vianderpark met zijn visvijvers.  

De 6 km volgt de oude Vesten richting Tiense 

Suikerfabriek. Je zult in dit seizoen de water-

damp al van ver uit de  schouw zien komen. 

Daarna volgt ze de Gete richting Mulkwijk om 

via het station naar het centrum af te buigen. 

In het centrum wandel je over de tweede-
grootste markt van Belgie en langs het 
Suikermuseum. 

 

 Het Suikermuseum Grote Markt 

De 9 km volgt de 6 km naar de Mulkwijk maar maakt daar een ommetje door de Grijpen 
om ook door het centrum weer terug te 
keren. 

De 13 km vertrekt zoals de 6 en de 9 km 
via de Vesten richting Suikerfabriek. 

Aan de Mulk buigt ze af naar de rustpost 
in Oorbeek.  

Na de rust kan men dan kiezen tussen 

twee extra lussen OF terugkeren langs 

het riviertje de Mene naar het station 

vanTienen en dan door de stad terug 

naar de aankomstplaats.  
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Busreis Tienen 03 november 2019 

De 18 km maakt vanuit de rustpost een 
extra lus van 5 km naar de Marollenkapel in 
Hoegaarden van waaruit je een zicht hebt 
over heel de streek.  

De 21km maakt een extra lus van 8 km en 
brengt je van aan het rustpunt door de 
Menevallei naar de vijvers in Hoksem.  
De Mene en de Jordaan zijn twee zijbeken 
van de Grote Gete.   

De kerktoren van Hoksem draagt zowel een 
kip als een haan ! 

 De Marollenkapel te Hoegaarden 

Wie na 21 km nog niet moe is kan vanuit 
Oorbeek beide extra lussen doen. Dan 
heb je die dag 26 km gestapt. 

Ieder zijn keuze: de korte afstanden 
blijven in en rond Tienen. 

De langere parcours bieden meer 
natuurgebied aan. 

In de startplaats kan je genieten van de 
heerlijke bekende pannenkoeken. 

We wensen je veel wandelplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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… 

Leona Van Gremberghe : heelkundige ingreep 

Liliane Van Britsom : heelkundige ingreep 

Tiny Van Vlierberghe : heelkundige ingreep 

Magda Boon : ongeval 

Tineke Weemaes : ziekte 

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

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlijden van mevrouw: 

Ria De Vos 

geboren te Lier op 01 april 1957 

overleden te Antwerpen op 26 april 2019 
 

Lid van Wandelclub De Lachende Klomp 

Ria was reeds meer dan 7 jaar actief lid van onze wandelvereniging, zowel als vaste medewerk-
ster op onze organisaties als medereiziger op onze busuitstappen. Ook op onze buitenlandse en 
meerdaagse uitstappen was ze meestal van de partij om samen met hun vriendengroepje te ge-
nieten van de aangeboden mogelijkheden. 

Begin vorig jaar kreeg Ria echter te kampen met ernstige gezondheidsproblemen en diende ze 
verstek te laten gaan op onze organisaties en busuitstappen, maar wel met het vaste voornemen 
om terug te keren als alles beter was. 

In maart kregen we plots een sms’je van Ria met de melding dat ze een hoopvolle ingreep achter 
de rug had eindigde met de woorden ‘Nog een paar maanden en dan weer stappen, joepie !’ 

Enkele weken later hebben we vernomen dat de ingreep niet het verhoopte resultaat opgeleverd 
had en dat het niet goed ging met Ria. Tot we op 26 april vernomen hebben dat Ria overleden 
was… 

Op de uitvaartplechtigheid was een grote afvaardiging van onze vereniging aanwezig om afscheid 
te nemen en medeleven en steun te betuigen aan de familie van Ria. 
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Op 22 juni 2019, vierden 
 

Jeanne De Mey & Alfons Peeters 
 

hun 60-jarige huwelijksjubileum 

Jeanne en Alfons gaven elkaar het Ja-woord op 22 
juni 1959 in het stadhuis van Sint-Niklaas. 

Namens het bestuur en leden van 

Wandelclub De Lachende Klomp, 

wensen we Jeanne en Alfons nog 

vele gelukkige jaren samen. 

Diamanten bruiloft 
22 juni 1959 - 22 juni 2019 

Jeanne De Mey 
Alfons Peeters 
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Last minute berichten, wijzigingen…  
 

Wijziging vertrekplaats  
 

Volgende organisaties veranderen van vertrekplaats t.o.v. Walking in Belgium!!! 

Boerenkrijgstappers  De Stroboeren Merksem  
05/09/19 01/11/2019 
Vennetocht  Sterbostochten  
Kant. SKV Overmere  Sportpark Kattegat  
Baron Tibbautstr. 38 b, Overmere  Bredabaan 280, Wuustwezel  

Op 24 april werd Raven geboren 

Raven, het tweede kleinkindje van Pierre en Patricia Rottiers - 
Weemaes, woog bij de geboorte 3,075 kg en was 51 cm groot. 
Langs deze weg wensen wij de ouders en Pierre en Patricia, van 
harte proficiat en veel geluk en succes met het kleintje. 

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: 

 Tillaert Suleika Senden Helga 

 Bosman Linda De Cocker Karen 

 De Clercq Benny 



AUGUSTUS: 

De Bock Francine 01/08 
Verbeeck Annelies 01/08 
De Clercq Nancy 02/08 
Van Raemdonck Marie-Thérèse 03/08 
Lemmens Alex 03/08 
Li Tatyana 03/08 
Verhelst Joren 03/08 
Vermeulen Willy 04/08 
Van De Vijver Willy 05/08 
Poppe Gerda 10/08 
Van Remoorter Huguete 11/08 
Heyndrickx Daniël 11/08 
Willems Gaston 12/08 
Weemaes Luc 13/08 
Palmkoeck Luc 13/08 
De Wree Dirk 13/08 
Audenaert Lutgarde 14/08 
Verbeke Romain 16/08 
Goole Roger 18/08 
Van Raemdonck Roger 19/08 
Raes Anna 19/08 
Baños Y Quinto José Javier 19/08 
De Bruycker Maria 21/08 
De Clercq Benny 22/08 
Rutten Alexander 23/08 
Dierick Kristianne 25/08 
Dhollander David 25/08 
Verbraeken Annelies 25/08 
Courtyn Lukas 25/08 
Cant Maria 27/08 
Meys Stany 27/08 
Verstraete Nele 28/08 
Batens Gustaaf 29/08 
Goossens Beatrice 29/08 
Heyndrickx Lena 29/08 

SEPTEMBER: 

Covents Raymond 04/09 
Verstraete Dirk 07/09 
Nielandt Suzzane 08/09 
Rappi Andy 09/09 
Van Driessche Gunther 09/09 
Croes Johan 10/09 
De Rooster Elena 10/09 
Courtyn Ruben 10/09 
Pauwels Stijn 11/09 
De Meyer Dauwke 11/09 
Hottinger Tina 13/09 
Anné Jan 14/09 
Courtyn Kris 14/09 
Peeters Irmgard 15/09 
 

SEPTEMBER: 

Van Landeghem Walther 16/09 
Van Bogaert Herman 17/09 
Bosman Annita 18/09 
Andries Godelieve 21/09 
Van De Velde Karel 25/09 
Matthijssens Fabienne 25/09 
Thierens Sabine 27/09 
Dumon Lieve 28/09 
Pooters Liesbeth 30/09 
Van Leuvenhaege Anne-Marie 30/09 

OKTOBER: 

Dias Els 01/10 
De Witte Peter 02/10 
Scheerders Jan 03/10 
Maas Bart 04/10 
Van Osselaer Michel 05/10 
Baert Maggy 05/10 
Scheerders Fleur 06/10 
Binder-Krieglstein Ulrike 07/10 
Albrechts Luc 10/10 
De Meyer Wim 10/10 
Van Der Zanden Ted 11/10 
Van Neck Patricia 11/10 
Van Damme Lieve 11/10 
Peeters Etienne 13/10 
Van Hoylandt Willy 13/10 
De Munck Ingrid 14/10 
Smet Jos 14/10 
Van Broeck Cyriel 15/10 
Vlegels Paul 16/10 
Van Landeghem Raphaël 17/10 
De Craecker Jean-Pierre 19/10 
De Kock Marc 20/10 
De Meester Kurt 21/10 
Pauwels Eliane 23/10 
Wauters Marina 23/10 
Hooftman Herman 24/10 
Haverhals Marianne 24/10 
Robijn Frank 26/10 
Vandeweyer Walter 27/10 
Cathoir Frank 30/10 
De Niel Istar 30/10 

Aan alle jarigen nog een    
prettige verjaardag en nog 

vele jaren toegewenst 
vanwege het bestuur. 

Gelukkige verjaardag  
De Lachende Klomp vzw 3025                  18/24                          08/2019 
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Laat schimmels niet met je voeten spelen 
Voetschimmels voelen zich perfect thuis op warme en vochtige plekken, en dringen 

er makkelijker door de huid.  

Hoe herken je voetschimmels? 

Het meest herkenbare is de witte schilfering met 

daaronder vaak een rode huid. Meestal gaat het 

gepaard met jeuk. Tussen de tenen kunnen er 

ook pijnlijke kloofjes ontstaan of blaasjes die 

vocht afscheiden. Die schilfers zijn ook een 

ideale voedingsbodem voor bacteriën die er een 

onaangename geur fabriceren. 

Vooral de huid tussen de vierde en de vijfde teen 

is een gevoelige plek voor de eerste infectie. De 

kleinste teen wordt namelijk wat ingedrukt 

wanneer je schoenen draagt waardoor de huid er 

al snel vochtiger wordt.  

Voetschimmels zijn besmettelijk 

De meeste voetschimmels worden gewoon van 

mens tot mens overgedragen. Die huidschilfer-

tjes komen immers snel los en belanden zo 

bijvoorbeeld op de vloer van het zwembad, de 

douche of de sportruimte. Ook door het delen 

van handdoeken of schoenen, kan de schimmel 

zich makkelijk verspreiden. 

 

Voetschimmels behandel je zo 

Laten we je alvast één illusie armer maken: 

schimmels nemen zelf niet spontaan hun koffers 

om andere oorden op te zoeken. Bovendien zijn 

ze moeilijker te bestrijden dan bijvoorbeeld 

bacteriën. Dus van zodra je de eerste symptomen 

ziet, is het belangrijk om meteen in actie te 

schieten. Er zijn verschillende soorten middelen 

zoals crèmes, sprays, poeders, enz. Laat je dus 

goed adviseren door jouw apotheker. 

De bedoeling is dat je na een weekje al een 

verbetering ziet. Toch wil dit niet zeggen dat je 

de behandeling dan meteen kunt stoppen. Zelfs 

nadat de schimmel helemaal verdwenen is, blijft 

het belangrijk om de behandeling nog een 

tweetal weken verder te zetten om herval te 

voorkomen. 

3 tips van je apotheker 

1. Smeer de crème goed in zodat ze niet zichtbaar 

meer is want een te dikke laag kan de huid 

irriteren. Aangezien de schimmel meestal ook 

verder verspreid is dan je op het eerste zicht kunt 

zien, wrijf je best ook twee centimeter rondom 

de plek in. 

2. Behandel ook je schoenen en sokken met anti-

schimmelpoeder, en reinig de douche en het bad 

grondig om verdere verspreiding te voorkomen. 

Ook het badkamermatje stop je maar beter 

regelmatig eens in de wasmachine. 

3. Antischimmelpillen zijn vrij zware geneesmid-

delen die ook een effect kunnen hebben op 

andere medicatie. Daarom worden ze enkel aan-

geraden bij voetschimmel die diep in de huid zit. 

Wanneer naar de arts? 

In de meeste gevallen kan de apotheker je perfect 

helpen om snel van de voetschimmel of 

atleetvoet verlost te zijn. Toch contacteer je best 

de arts wanneer er sprake is van hevige klachten 

over kloven, pijn of jeuk. Ook wanneer de 

infectie zich uitbreidt naar de voetzool en de 

voetranden of de behandeling na twee weken 

nog geen verbetering brengt, raadpleeg je best de 

huisarts. Bron: surplusgezondheid.be 
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Te koop aangeboden… 
Twee muskietennetten (nieuw - ongebruikt) 

Afmetingen: (LxBxH) 1,00 x 2,00 x 1,50 m 

Gewicht: 190 gr. (past in trekkersrugzak) 

Prijs: 9,00 €/st. of 15,00 € voor beide. 

Bijkomende info bij Frank en Rita Robijn 
 

Erik Claes, tot vorig jaar fervent wandelaar en lid/medewerker bij onze 

vereniging is na zijn pensionering, uitgeweken naar de Ardèche (Saint-

Victor-de-Malcap) in het zuidoosten van Frankrijk op zo’n 25 km van 

Vallon-Pont-d’Arc en op 1.000 km van Sint-Niklaas. 

Intussen heeft Eric daar een Gîte ter beschikking die door eventuele 

bezoekers kan gehuurd worden. 

Er worden geen maaltijden aangeboden en bezoekers zijn volledig vrij 

De eerste Klompjes worden reeds verwacht in september… 

Wie interesse heeft kan meer foto’s bekijken via: 

https://www.facebook.com/gitedesrandonneurs/ 

Mail: giterandon@gmail.com 
 

 

Hebt u ook een (niet commercieel) zoekertje?  
 

Neem contact op met Luc voor publicatie in het clubblad. 
 

 

 

 

 
AANBEVOLEN WANDELINGEN  (1) 

 
 

Vrijdag 02-08-2019 Zaterdag 03-08-2019 Zondag 04-08-2019 
08 - 15 u  07 - 15 u  07 - 15 u 
4 - 7 - 10 - 16 - 21 km 4-7-10-16-21-30-42 km 4-7-10-16-21-30-42 km 
Bloemkooltocht Hoevetocht  Langs het oog van Puurs 

CC Binder, Forum 9, 2870 Puurs – St-Amands 

Zondag 11-08-2019 6 - 12 - 18 - 24 km 08 tot 15 u 
Durmestappers Sombeke Sporthal Hoogendonck, Nijver- ------------   
26e Driestocht heidslaan 48, Waasmunster  

https://www.facebook.com/gitedesrandonneurs/
mailto:giterandon@gmail.com
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AANBEVOLEN WANDELINGEN  (2) 

 

Donderdag 15-08-2019 6 - 12 - 15 - 20 - 28 - km 07 tot 15 u 
Ochtendgloren Kapelle o/d Bos St.-Theresiacollege, Veld-     ------------ 
30e Evert Larock-tocht straat 11, Kapelle op den Bos 

Vrijdag 16-08-2019 5 - 6 - 7 - 12 - 18 km 07 tot 15 u 
De Schooiers Wichelen WZC Molenkouter, Gratis Inschrijving 
22e Schooierstocht Dreefstraat 11 a, Wichelen  + consumatie 

Zaterdag 17-08-2019 6 - 12 - 17 - 20 km      07 tot 15 u 
Smokkelaars Stekene Transport Cerpentier, Koe-     ------------ 
17e Grenstochten wachtsteenweg 13, Koewacht 

2 2 e  B A R B I E R B E E K T O C H T   K R U I B E K E 

ZONDAG 18-08-2019  7 - 10 - 15 - 21 - 30 km                07.00 tot 15 u 

GEM. LAGERE SCHOOL,   BAZELSTRAAT 33, KRUIBEKE 

** EIGEN ORGANISATIE *** EIGEN ORGANISATIE *** EIGEN ORGANISATIE ** 

Zaterdag 24-08-2019 5 - 10 km 08 u tot 15 u 
Fort Acht Stappers Clubhuis Fast – Fort 8, Hoofd-      ------------ 
17e Nello & Patrachetocht frontweg, Hoboken 

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

Zondag 25-08-2019 4 - 8 - 12 - 20 km Vertrek 

W.S.V. De Bosdravers Eksel Zomertocht 07.30 u 

 Mooie en rustige boswandeling Syntra 

Zondag 25-08-2019 4 - 6 - 10 - 15 - 21 - 30 km      07 tot 15 u 
't Hoeksken Hamme Zaal Den Bond, Klein Hulst 4,      ------------  
45e Omloop 't Hoeksken Hamme 

Zaterdag 31-08-2019 5 - 9 - 12 - 16 - 21 - 30 km 07 tot 15 u 
WSV Baasrode Gem. school, Molenberg 9,      ------------ 
43e Scheldemarstocht Baasrode 

Zondag 01-09-2019 4-7-12-17-21-28-35-43 km 06 tot 15 u 
WSV Schelle Basisschool De Klim, Prov. Gratis Inschrijving 
42e wandeling d/d Rupelstreek Steenweg, Schelle  + consumptie 

Maandag 02-09-2019 7 - 14 - 21 km 09 tot 15 u 
Kwartels Groot-Assenede Feesttent, Langelede,      ------------ 
Langeledetocht Wachtebeke 

Dinsdag 03-09-2019 4-6-8-10-12-14-18 km 09 tot 15 u 
Wandel Mee Ruisbroek Café Jonge Beloften, Katha-      ------------ 
12e Weekdagtocht rinastraat 151, Ruisbroek 

Donderdag 05-09-2019 6 - 12 -18 km 07 tot 15 u 
Boerenkrijgstappers vzw Kant. SKV Overmere, Baron      Gewijzigde 
Vennetocht Tibbautstr. 38 b, Overmere Vertrekplaats 

Vrijdag 06-09-2019 6 - 11 - 16 - 21 km 07 tot 15 u 
Wandelclub Kadee Bornem Fort van Bornem, Barel-        ------------ 
Comdt. Rasquin-tochten straat 228, Bornem  
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AANBEVOLEN WANDELINGEN  (3) 

 

Zaterdag 07-09-2019 6 - 12 - 18 - 25 - 31 km 08 tot 15 u 
WSV Zelden Rust Terneuzen SSG De Rede, Oude Vaart 1,      ------------ 
40e Vliegende Hollandertocht Terneuzen 

Zondag 08-09-2019 4 - 7 - 14 - 21 - 30 km 7.30 tot 15 u 
Wandel Team Beveren Lokaal schutters, A. Roden-      ------------ 
42e 8-Dorpentocht bachlaan, Melsele 

Zaterdag 14-09-2019 7 - 14 - 21 km 7.30 tot 15 u 
Vaartlandstappers Willebroek Surferchalet, Grote       ------------
Balsemientocht Bergen 59, Willebroek 

Zaterdag 14-09-2019 7 - 14 - 21 - 28  km      08 tot 14 u 
March Team 11e Genie Bat. Kazerne Lt. Thoumsain, Krui-       ------------ 
15e Mars van de Genie beeksesteenweg 159, Burcht 

Zondag 15-09-2019 3 - 6 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 km      08 tot 15 u 
Wase Steinbockvrienden Land- en Tuinbouwschool,       ------------ 
Sint-Niklase Steinbockmars Weverstraat, St-Niklaas. 

Donderdag 19-09-2019 Vrijdag 20-09-2019 Zaterdag 21-09-2019 
8 - 15 km   6 - 8 - 15 - 32 km 8 - 15 - 25 km 
15 tot 19 u   13 tot 19 u 08.30 tot 14.00 u 
*** Toerisme Hamme: *** Tentendorp, Marktplein, Hamme *** 

48e Driedaagse Wuitensmarsen V.V. V. 

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

Zondag 22-09-2019 4 - 6 - 12 - 20 - 30 km Vertrek 

W.S.V. De Fonskes  Herfsttocht 07.30 u 

   Syntra 

Zondag 22-09-2019 5-10-12-15-18-20-25-30 km  7.30 tot 15 u 
Dauwstappers Edegem Basisschool De Wilg,       ------------ 
Najaarstocht Eikhof 20, Lint 

Zondag 29-09-2019 6 - 12 - 17 - 23 - 30 km  08 tot 15 u 
Smokkelaars Stekene Zaal 't Helleken, Preekekeplein,      ------------ 
34e Helletochten Stekene. 

Zaterdag 05-10-2019 6 - 12 - 18 km 08 tot 15 u 
KWIK Bornem Gemeenschapshuis, Wintam,  ------------ 
Herfsttocht J. Spiessensstraat 4, Bornem 
 

Z A T E R D A G   0 5   O K T O B E R   2 0 1 9 

J A A R L I J K S  L E D E N F E E S T  

W A N D E L C L U B   D E   L A C H E N D E   K L O M P  

F E E S T Z A A L   D E   W A T E R M E U L E N   K R U I B E K E  

( u i t n o d i g i n g   v o l g t )  
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AANBEVOLEN WANDELINGEN  (4) 

 

Zondag 06-10-2019 7 - 14 - 21 - 30 km    07 tot 15 u 
Wandelclub Temse ST-Jan Berchmansinstituut.   ------------ 
18e Mercatortocht Zoete Moederstraat, Rupelmonde 

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

Zondag 13-10-2019 5 - 10 - 15 - 20 - 25 km Vertrek 

Wandelclub St-Pieters-Leeuw Streekbierentocht 07.30 u 

 Door de Groene gordel, glooiende beekvalleien en parkenSyntra 

Zondag 13-10-2019 6 - 12 - 20 - 30 km    08 tot 15 u 
R.W.K. Waasmunster P.O.C., Rivierstraat 4,   ------------ 
47e  Oktobertochten Waasmunster 

Donderdag 17-10-2019 7 - 14 - 21 km      08 tot 15 u 
Vaartlandstappers Willebroek PC Blaasveld, Mechelsesteen-      ------------ 
Herfstwandeling weg 230, Blaasveld 

Zondag 20-10-2019 6-10-15-20-25-30 km 7.30 tot 15 u 
Kadee Bornem C.C. Ter Dilft, St-Amandse-      ------------ 
51e Oktobermarsen steenweg 43, Bornem 

Zaterdag 26-10-2019 5 - 7 - 10 - 15 - 23 km 7 tot 15 u 

Reynaertstappers vzw Parochiezaal Sinaai,       ------------ 
5e Herfsttocht Dries 70, Sinaai 

Zondag 27-10-2019 6 - 11 - 16 - 20 - 25 km       08 tot 15 u 
WSV De Kadodders Fa De Ceuster, Fortse- Gratis Inschrijving 
23e Jan Kadoddertocht steenweg 30, St-Katelijne-Waver + consumptie 

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 dit 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  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

987

EVENEMENTEN KALENDER WANDELCLUB D.L.K. 2019

TOTAAL AANTAL D.L.K.-ERS:


