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WJC DENDERKLOKJES: EEN DYNAMISCHE WANDELCLUB! 

Voorwoord van de voorzitter: 

We hebben beslist om onze Tongenslijperstocht van 11 april 2020 

door de corona crisis te annuleren. 

Het tweede kwartaal van 2020 staat al voor de deur. De winter krijgt zijn laatste 

stuiptrekkingen en hopelijk krijgen we een zonnige lente en een warme zomer. Als we 

terugblikken op de voorbije maanden, kunnen we niets anders besluiten, dat de winter lang 

nat en somber, met nog drie zondagen stormweer als toemaatje. 

Als voorzitter kan ik jullie weer één en ander vertellen. 

Ons jaarlijks clubfeest was een geweldig feest. Ongelooflijk genoten van jullie aanwezigheid en  

vriendschap van begin tot einde. Het was volgens de meeste Denderklokjes veruit het beste 

sinds jaren. Lekker eten, enorme ambiance en een heel tof gezelschap zijn zeker de 

overheersende commentaren waar ik met heel veel plezier aan terug denk. 

 

Onze Pee Klaktocht viel volledig in het water. Regen tot 9 uur en buien in de namiddag. Het 

stormweer heeft vele wandelaars terecht afgeschrikt. We hebben voor de tocht onze moed 

moeten bijeenpakken om alles voor te bereiden ondanks de slechte weersvoorspellingen. 

Toch hadden we nog 1000 wandelaars, het meeste van alle tochten die dag. De goede 

commentaren van tevreden stappers was een pleister op de wonde. 

Onze eerste geslaagde busreis naar Torhout zit erop, verslag zie verder. 

Gezien de wandelingen van Vlaanderen Wandelt in Asse en Koksijde ook door de corona 

crisis zijn geannuleerd, en waar we jullie een gratis inschrijvingskaart en een drankje kregen, 

gaan we dat doen voor de wandeling in Herzele op 3 mei waar de regionale wandeling door 

gaat.  

Hopelijk kan onze Vondelmolentocht op 10 mei wel doorgaan. We verwachten jullie nog in 

grotere getallen. Voor meer info zie verder. 

Voor de tweedaagse kerstuitstap naar Luxemburg zijn de plaatsen beperkt tot 50 

deelnemers, schrijf jullie snel in, voor meer info zie verder in ons clubblad. 

Er is ook nog een toegevoegde Kermiswandeling in de Minnestraat op 5 juni. 

En dan met veel tromgeroffel ‘Groot nieuws’: Op onze promotietocht van 31/07/2022 gaan 

we de regionale wandeldag organiseren. 

Tijdens de Ros Beiaardommegang gaan we onze sponsor Vicaris helpen om een drankstand 

te bemannen langs de parcours. We zoeken nog een drietal medewerkers om ons hiervoor 

te helpen. Interesse? Laat het ons gerust weten. 

Verder in ons clubblad kunnen jullie de nieuwe activiteitenkalender vinden. Noteer alvast de 

data in jullie agenda. 

Zoals jullie zien hebben wij weer een druk programma in het verschiet. Hopelijk kunnen we 

de Corona crisis snel achter ons laten want bij het schrijven van dit blad heerst er een grote 

onzekerheid. 

We hopen dat jullie nadien weer veel kunnen gaan wandelen. De media staat er vol van dat 

wandelen de gezondste sport is voor je geest en je lichaam. Tot later, op een van onze 

volgende wandelingen en of activiteiten. 

Ludo 
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Clubfeest 2020: Toespraak van de voorzitter. 

 

 
 

 

 

Beste Leden 

 

Ik wens in naam van ons bestuur iedereen hartelijk welkom op ons jaarlijks clubfeest. Het doet deugd 

dat jullie hier met zovelen aanwezig zijn, dat zegt veel. Dit betekent dat jullie niet alleen van wandelen 

houden maar ook graag als echte wandelvrienden eens willen samen zijn. 

 

Ondanks het grote succes van vorig jaar hebben we toch rekening gehouden met enkele 

verbeterpunten. We hebben nu gekozen voor bediening aan tafel en ook voor een uitgebreider menu. 

Ik ga daarom proberen mijn speech wat korter houden. 

 

Even terugblikken naar 2019 

 

Op sportief gebied was het een fantastisch jaar. Telkens stonden we in de top drie van de wandelingen 

in de omgeving. Fier mogen we meedelen dat we in 2019 opnieuw 118 nieuwe leden hebben 

aangesloten en de teller op het einde van 2019 op 680 leden stond. 

 

Op onze eigen tochten in 2019 waren de regengoden ons zeker niet goed gezind. We kregen tijdens 

vier van de vijf wandelingen af te rekenen met echt slecht weer. Uitgezonderd onze 

Vondelmolentocht, daar hebben we bijna 3000 wandelaars mogen ontvangen, voor de volgende editie 

gaan we dan ook een extra tent voorzien om de wandelaars nog beter te verwelkomen.  

  

We zijn ook fier op al onze medewerkers die helpen op de tochten, de parcours uitpijlen, de 

clubbladen ronddragen, onze facebook onderhouden  enz. 

Dit jaar hebben meer dan 65 medewerkers minstens één maal geholpen op onze tochten. Zou je 

graag ook eens willen komen helpen , laat het ons weten. 

 

Onze vrijwilligers menen het goed met onze club en zetten zich steeds positief en belangeloos in. We 

verwenden hen daarom met een waardebon,  een etentje op onze Promotietocht, en een korting op dit 

clubfeest. 

De gevierde leden die met succes de Dodentocht hebben uitgestapt 
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Ik wil daarvoor van de gelegenheid gebruik maken om al onze medewerkers te bedanken met een 

groot applaus. 

Maar …beste denderklokjes, zonder een bestuur is er ook geen club, zij zetten zich ook belangloos in 

om o.a. de grootste club van Lebbeke te zijn, en bij de top van Wandelsport Vlaanderen te behoren. 

Als bestuur  trachten we steeds de kwaliteit tijdens onze tochten te verbeteren. Ook mogen wij trots zijn 

op onze mooie website, ons clubblad, en de maandelijkse nieuwsbrief waar toch vele clubs jaloers 

op zijn. 

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om voor de nieuwe leden  ons goed en hardwerkende 

collega’s eens voor te stellen: 

Dany onze secretaris. Annitta die zorgt voor de catering. Lisette kwam in de plaatst van Ann en is 

verantwoordelijk voor de kledij.  

Ingrid, Dominique en Paul zorgen ervoor om alles in goede banen te leiden op onze tochten. 

Ikzelf ben voorzitter en parcoursmeester en vertegenwoordig onze club in de raad van bestuur van 

Wandelsport Vlaanderen. 

Maar vooral probeer ik steeds mijn collega‘s vrienden en onze leden te motiveren om beter te doen, 

want onze leuze is: Stilstaan is achteruitgaan. 

Ook wil ik de partners van onze bestuursleden, André en Louis, bedanken. Ze zijn achter de schermen 

een grote steun zijn voor de club. 

 

Bewust heb ik nog iemand vergeten namelijk onze penningmeester Lucienne, ik weet dat ze niet graag 

in de belangstelling staat maar toch zou ik graag hebben dat ze eens tot hier komt. Het bestuur wil haar 

graag in de bloemekes zetten omdat ze al 20 jaar lid is van onze club en bijna zolang onze centen 

nauwkeurig heeft beheert. Bedankt Lucienne.  

 

Vier van de vijf busreizen zijn ook letterlijk in het water gevallen. De kerstmiswandeling in Antwerpen 

begon ook met regen maar was prachtig en voor herhaling vatbaar. 

 

De meerdaagse reis naar Alden Biesen was een topper. Een prachtige streek, een super hotel met 

culinaire menu’s, veel plezier en vooral positief ingestelde klokjes. Beter kan volgens mij niet? 

 

De  pillampentocht werd gesmaakt. Meer dan 120 denderklokjes ontdekten de donkere wegels van 

Heizijde met daarna een gezellig samenzijn in de Visput D’Hoeve. 

 

 

Hoe ziet ons programma eruit voor 2020. 

 

We organiseren dit jaar weer 5 tochten. Enkele groepswandelingen en ook weer een dauwtrip in Wieze. 
 
De busreizen zijn ook al vastgelegd we gaan naar Torhout, Itegem en Houffalize. 
 
We hebben ook een tweedaagse busreis naar de kerstmarkt in Luxemburg gepland. Meer hierover in 
ons volgend clubblad. 
 
Op 26 april gaat de nationale wandeldag door in  Asse en in Koksijde. 
De leden die naar Asse gaan wandelen, krijgen die dag een gratis inschrijvingskaart en een consumptie 
van de club.  
 

Laatst zouden wij jullie van harte willen bedanken om bij onze club te zijn. We weten ook dat jullie fier 
zijn op onze club te zijn, en we  zullen er  alles aan doen om jullie te blijven motiveren, om veel te 
wandelen en zo de gezondheid op peil te houden. 

Ik wens jullie nog een prettig wandeljaar 2020 

Dank u Ludo 
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Secretarishoekje 

Sinds vorige uitgave mogen we 36 nieuwe leden verwelkomen. 

Volgende nieuwe leden hebben zich aangesloten: Frie Van der Zwalmen, Wendy De Vos, 

Dirk Sigin, Jenny Cool, Christel Geeraert, Johan Vertongen, Kris Michiels, Sabine Philips, 

Frans Holbrecht, Vera Baele, Lydia De Lathouwer, Josée Brichau, Danny Van Hoecke, 

Elena Mudretsova, Els Neerinckx, Anneke Van Steen, Yana De Rouck, Willy Hofmans, Ellen 

Vermoesen, Karine Van den Brande, Vanja Colson, Bart De Jaeger, Olga Vermeir, Martine 

Van Houcke, Peter Van Damme, Hilde Verleyzen, Elien Laureys, Chantal De Man, Guy De 

Budt, Conny Franckaert, Johan Van Ransbeeck, Dominique Veyt, Jean-Pierre Heirbaut, 

Xavier Van Cauwelaert, Annemarie Van den Abbeele en Nele Van der Steen. 

We wensen jullie allemaal van harte welkom in onze club. We hopen jullie dikwijls te 

ontmoeten op onze wandelingen of op de wandelingen van andere clubs. Denk ook aan de 

overige activiteiten voor leden zoals busreizen (tijdig inschrijven en betalen) of 

groepswandelingen waar jullie welkom zijn. 

Voorbije nieuwjaarsviering Wandelsport Vlaanderen 

Tijdens de viering van de afdeling Oost-Vlaanderen werd onze voorzitter Ludo Pissens op 

het podium geroepen voor zijn wandelprestaties. Hij heeft sinds zijn lidmaatschap meer dan 

20.000 km gewandeld en kreeg hiervoor een oorkonde. Proficiat voor deze prestatie. 

Corona 

Het Coronavirus en de ziekte covid-19 zijn niet meer uit het nieuws te slaan. Laat ons de 

adviezen van overheid en wetenschappelijke organisaties ernstig nemen en misleidende  

krantenkoppen, paniek en fake middeltjes achterwege laten. 

Lichaamsbeweging, genoeg slaap en een gezond dieet helpen om ons immuunsysteem in 

vorm te houden (Bron: New Scientist, maart 2020). Wandelen moeten we dus zeker niet 

laten, integendeel. 

Waar we ons wel kunnen aanpassen zijn goedbedoelde handdrukken en omhelzingen 

voorlopig achterwege laten. Daarom zien we onze wandelvrienden niet minder graag. Verder 

kunnen we best papieren zakdoekjes gebruiken en onze handen regelmatig grondig wassen 

met water en zeep. En als we toch ziek zijn door eender welk virus, dus ook griep, 

thuisblijven om anderen niet te besmetten. 

Mocht er evenwel een advies komen van de overheid of van de organiserende club om 

bepaalde activiteiten af te lassen, ook in geval van storm bijvoorbeeld, dan dienen de 

clubs zich daaraan te houden. Kijk bij twijfel daarom steeds naar de website 

www.wandelsportvlaanderen.be alvorens naar een tocht te vertrekken. 

Nieuwe pancartes 

Er komen in de loop van het jaar nieuwe borden (pancartes): 

- Wegaanduiding naar de startplaats krijgt een oranje fluorescerende achtergrond 

- “Splitsing op 100 m” wordt: “Opgelet weldra splitsing” 

- “Rustpost op 100 m” wordt “Weldra rustpost” 

De betere zichtbaarheid en de uniformiteit moeten er voor zorgen dat iedereen de borden 

snel herkent.  

Dany 
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Tweedaagse reis naar Luxemburg op zaterdag 12 en zondag 13 december 2020. 

 

Nog niet alle details zijn bekend maar het voorlopig programma (grote lijnen) voor onze 

uitgebreide kerstuitstap ziet er als volgt uit: 

- Op zaterdag 12 december 2020 vertrek om 8 uur aan het administratief centrum. 

- Rond 11 uur aankomst bij het 4-sterrenhotel Novotel Suite in Kirchberg waar we onze 

bagage achterlaten. 

- We rijden dan door naar de kerstmarkt in Luxemburg centrum. 

- Iedereen is vrij om deel te nemen aan de georganiseerde wandeling ter plaatse. 

Afstanden 5 en 10 km of  te kuieren, eten, proeven etc. 

- Om 21 uur komt de bus ons ophalen om naar het hotel te rijden en onze kamers te 

betrekken. De bar blijft nog open. 

- Zondag 13 ontbijt en uitboeken. 

- Vertrek rond 10 uur. 

- Onderweg pikken we nog de wandelingen en de kerstsfeer mee in Sint-Truiden 

(afstanden van 7 tot 20 km) 

- Terugkeer naar huis. 

De totale prijs voor busreis + overnachting + ontbijt + inschrijving wandeling Luxemburg + 

inschrijving wandeling Sint-Truiden bedraagt €90 per persoon in een kamer met 2 personen 

en €130 in een single kamer. 

We kunnen maar een beperkt aantal kamers op voorhand reserveren namelijk voor max 50 

personen. Daarom wordt gevraagd aan de deelnemers om zich zo snel mogelijk te melden 

door het storten van een voorschot van €50 en zeker vóór 10 mei 2020 op de rekening  

BE90 7372 0506 6632 van de club met vermelding van de namen per kamer. 

 

Annitta & Dany 
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Jarigen bij de Denderklokjes 
Jarig in april 

2 Bosman Arianne 

2 De Wit Hilde 

2 Lefever Dominique 

2 Vinck Maggy 

3 Vertongen Johan 

4 Bosman Irena 

4 Van Ael Alex 

4 Van Der Jeught Vera 

4 Vannieuwenhuijse Lien 

4 Verdoodt Hilde 

5 Heireman Francine 

5 Joos Mady 

5 Teck Lisette 

5 Van Damme Franky 

6 Bourgeois Toon 

6 De Fauw Daniël 

6 Siccard Walter 

6 Van Poel Mia 

6 Van Stappen Pieter 

7 Cleemput Arthur 

8 De Saedeleer Brigitte 

8 Van Damme Karel 

8 Vermeir Willy 

8 Verschueren Brigitte 

9 Nevens Mady 

9 Van Gucht Anita 

9 Vander Haegen Steven 

10 De Bleekere Rita 

11 Bombeek Eddy 

11 Huygens Els 

11 Spitael Dirk 

12 Van den Steen Philip 

12 Van Wesemael Nadine 

13 Van Den Steen Etienne 

13 Van der Steen Nele 

13 Vermeulen Jurgen 

14 Van Renterghem Karen 

15 Jansegers Pierre 

15 Simon Esther 

16 Waemans Patrick 

17 Vanhove Luc 

18 Geudens Raf 

19 Spitael Bob 

22 Brandt Chantal 

22 Van Damme Nadine 

24 De Croock Bjorn 

24 Mathys Kim 

24 Van den Vreken François 

25 Deboodt Christianne 

25 Ravyts Lucretia 

26 Verheyden Paul 

27 Van Langenhove Leo 

27 Van Roy Miriam 

28 Borms Lize 

28 Van Acoleyen Andrea 

28 Van der Veken Pieter 

29 Brusselmans Rudi 

29 De Meersman Lisette 

29 De Potter Jean 

29 Steppe Magda 

 
Jarig in mei 

1 Meert Jan 

1 Moens Maurice 

1 Pissens Leo 

1 Willems Bartel 

2 De Bock Chris 

3 Dewinter Ann 

5 De Rouck Yana 

5 Van Goethem Lisanne 

5 Van Haudt Christiane 

7 Huygens Freddy 

7 Ledeganck Leen 

8 De Jaeger Ann 

10 Saerens Brigitte 

11 Heymans Frieda 

11 Holbrecht Sonia 

11 Temmerman Marina 

12 De Winne Herman 

12 Van Hove Karine 

13 Lissens Rik 

13 Van Riet Ludo 

14 De Baerdemaeker Gino 

14 Van den Troost Annick 

15 Vinck Marleen 

17 Auwaerts Jeroen 

17 Verdickt Myriam 

18 Moens Nadine 

18 Moortgat Dirk 

18 Rampelbergh Karin 

18 Van der Beken Mieke 

19 Spruyt Maria 

19 Tas Gerda 

20 De Hauwere Stefaan 

21 Van Geert Johan 

22 Bosman Bart 

22 De Bruyne Johnny 

22 De Poorter Stephanie 

22 Keppens Erik 

22 Perdaens Marc 

23 De Clippel Greta 

23 De Kimpe Coen 

23 Moens Lena 

23 Van der Steen An 

23 Van Ransbeeck Johan 

24 Van Beveren Sonia 

25 De Cock David 

26 Amerijckx Liesbet 

26 Van Der Steen Carine 

27 Beeckman Willy 

27 Monsieur Frieda 

27 Stockman Greet 

27 Van den Borre Pierre 

27 Wauters Marcel 

28 Lindthout Anita 

28 Segers Heidi 

28 Van Hoorde Marie-Jeanne 

29 Aelbrecht Magda 

29 Verstuyft Isabelle 

30 Buras Nellie 

30 Moeys Anne 

30 Verbeeck Dominique 

31 Cayet François 

 
Jarig in juni 

1 De Wolf Vincent 

1 Guns Maria 

1 Lissens Anny 

1 Willemse Ilona 

2 Colman Karine 

2 Cooreman Jozef 

3 Bronckaers Sarah 

3 Moens Marie Josee 

3 Wauters Pieter 

4 De Bruyn Lena 

4 De Rauw Kris 

4 Huijghe François 

6 Ravijts Rosa 

6 Stoffijn Hilde 

6 Vanlangenhove Lut 

7 Cruyplant Rudy 

7 De Jaeger Bart 

8 De Hauwere Elke 

10 Quintelier Nathalie 

11 Heyvaert Patrick 

11 Van den Breen Andre 

11 Vastenavondt Godelieve 

12 Van Reepingen Rita 

13 Vinck Wim 

14 Moortgat Claire 

15 Michiels Steven 

16 Merckx Wim 

17 Bosteels Dirk 

18 Demuyt Annemie 

18 Simon André 

19 Maes Nathalie 

19 Van der Poten Carine 

20 Van Nieuwenhuyse Jos 

21 Moortgat Franky 

21 Vermeir Erna 

22 Van Mol Pierre 

23 De Kinder Lieven 

23 De Pillecyn Maria 

23 Henkens Jan 

23 Meert Jean-Pierre 

24 Abbeloos Myriam 

25 Teck Willem 

26 Monsieur Annemie 

26 Sterck Marie-Rose 

27 Hauwelaert Rita 

27 Van den Abbeele Irene 

27 Van Nuffel Annik 

30 Michiels Kris 

30 Volkaert Rita 
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Wandelprestaties van onze leden in 2019 

De lijst is opgemaakt M en V gerangschikt volgens het aantal wandelingen 

  Voornaam Naam Aantal Km    Voornaam Naam Aantal Km 

1 André Kerremans 197 2676  1 Francine Lievens 197 2676 

2 Patrick Waemans 129 2810  2 Isabelle De Ridder 129 2810 

3 Willy De Rop 125 1866  3 Lisette De Meersman 125 1871 

4 Dany Vermeir 118 4763  4 Lydia Vanbuggenhout 110 1620 

5 Arthur Cleemput 110 1620  5 Els De Brandt 105 1155 

6 Gilbert Meire 105 1155  6 Marie-Rose Sterck 102 1048 

7 Oscar De Kegel 102 1048  7 Berlinde De Witte 93 1680 

8 Freddy Maerten 93 1680  8 Veronique De Geest 83 1524 

9 William Van Ighem 82 970  9 Lutgarde Van Wesemael 82 970 

10 Paul Van Kerckhove 65 1125  10 Vanessa De Geest 75 1279 

11 Dirk Moortgat 62 731  11 Rosette Coen 66 1208 

12 Walter Siccard 61 1330  12 Gracienne Heuvinck 60 707 

13 Ludo Pissens 60 1281  13 Maria Guns 54 678 

14 Dany Mertens 59 940  14 Arlette Daelemans 53 713 

15 Georges Van Moer 54 678  15 Lisette Goeman 45 680 

16 Jean De Potter 53 664  16 Andrea Van Acoleyen 45 351 

17 Herman Saeys 52 1010  17 Ingrid Van Den Broeck 43 460 

18 François Cayet 51 405  18 Lydia De Batselier 38 474 

19 Eddy Van Ransbeeck 51 700  19 Marleen Vinck 37 417 

20 Dirk Van Sande 46 625  20 Els De Wilde 35 333 

21 Ludo Meskens 41 567  21 Ann Van Hemelrijck 35 377 

22 Clement De Leeuw 38 474  22 Ilke Borms 33 310 

23 Wim Hofmans 38 1053  23 Agnes Scheerlinck 31 439 

24 Rik Lissens 35 576  24 Nicole Verleysen 31 419 

25 Chris Verbesselt 35 533  25 Herlinde Smet 30 491 

26 Roger Goeman 32 298  26 Josiane Walschot 30 329 

27 Jonny Bogaerts 30 500  27 Lisette Teck 29 392 

28 Johnny De Bruyne 28 273  28 Christine Zaman 27 320 

29 Jean-Pierre Willox 27 320  29 Leslie De Smedt 25 267 

30 Kenny De Wolf 25 267  30 Maryse De Baerdemaeker 24 185 

31 Frank Van Den Broeck 25 546  31 Stephanie De Poorter 23 287 

32 Davy Vinck 23 287  32 Lesley Van Sande 23 847 

33 Tim David Simon 10 307  33 Anne Van Limbergen 16 353 

34 Jan De Maerschalck 7 78  34 Esther Simon 11 257 

35 André Simon 7 78  35 Cynthia De Maerschalck 7 78 

      36 Tiana Temmerman 7 91 

      37 Lena Moens 1 10 
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Busuitstap Itegem op zondag 14 juni 2020 

Bij deze uitstap is een variërend Kempisch landschap aan de beurt. Itegem is een zeer oude 

gemeente. Er was al sprake van Idingaheim in 976 toen het in handen was van de Gentse 

Sint-Baafsabdij. Het Lam Gods is hier niet te bekijken maar wel de natuur die zich ontwikkeld 

heeft rond de kronkelende Grote Nete. 

Alle afstanden komen in contact met de 

Netevallei. Je vind er hooilanden, 

populierenbossen, ruigtes, wilgenstruwelen 

en graaslanden. 

Ook toen de mens hier een 

cultuurlandschap heeft gevormd was de 

invloed minimaal te noemen. Houtkanten, 

bomenrijen, sloten, knotwilgen en 

bewandelbare dijken wisselen mekaar af. 

De 5 km is voor rolwagens maar kan 

natuurlijk ook gewoon bewandeld worden. 

In dat geval is de 6 km iets meer aan te 

bevelen wegens meer natuur. Bij de 11 km komen we al tweemaal langs een rustpost. 

Vanaf 17 km loop je over Kruiskensberg. 

Midden in een wandelbos van 10 ha bevindt 

zich een oude bedevaartsplaats waarvan de 

oorsprong dateert uit de 13de eeuw. Naast 

bomen komen een ven, uitgestrekte heide en 

droge zandgronden aan de beurt. Op dit 

parcours zijn eveneens twee rustposten 

voorzien.  

Vanaf 21 km wordt het provinciaal 

Groendomein Averegten ingebouwd in het 

parcours. Hier spelen de monumentale 

wintereiken de hoofdrol. 

Bij de 27 km wordt op de tweede rustpost 

nog een zeer mooie lus gemaakt door de bossen van De Merode waar naaldhout en 

loofbomen mekaar afwisselen. Een telg van dit adellijk geslacht; Frederic De Merode, was 

zowat het belangrijkste slachtoffer bij de Belgische onafhankelijkheidsstrijd van 1830. Hij 

heeft een standbeeld gekregen op het Martelarenplein in Brussel. Hier is het vooral genieten 

van het uitgestrekte domein van deze familie. 

Gezien het tijdsbestek zal de 33 km langs het kasteel ‘Hof van Rameyen’ en het parcours 

van 42 km niet voor ons zijn. Als je van onze trip genoten hebt, kun je misschien volgend jaar 

een persoonlijke uitstap voorzien voor de grote afstanden. 

De busreis is alleen bestemd voor leden. We vertrekken stipt om 8 u aan het Administratief 

Centrum, Flor Hofmanslaan. Best een paar reserveschoenen voorzien om de bus proper te 

houden in geval van slecht weer. 

Inschrijven kan gebeuren door ten laatste maandag 1 juni € 10 te storten op de clubrekening 

BE90 7372 0506 6632 met vermelding van de naam van de deelnemer(s). Geschenkbonnen 

mogen in mindering gebracht worden indien bezorgd aan een bestuurslid. Wees er tijdig bij 

want vol is vol. 

We vertrekken ginder om 15:30u. voor de terugreis. 

Dany 
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Verslag van de busreis naar Torhout op zondag 1 maart. 

 

 

54 enthousiaste Denderklokjes stonden op de bus te wachten die net op tijd kwam. Tijdens 

het opstappen bleef het nog droog zodat we ons comfortabel in de zetels konden laten zakken. 

Maar al gauw probeerden donkere wolken ons schrik in te boezemen om onze goede 

stemming te drukken. En als De Boosere buien voorspelt dan komen er buien. De 

ruitenwissers konden amper volgen om het overvloedige water weg te krijgen. Gelukkig 

konden we ondertussen onze gebruikelijke peperkoek in ontvangst nemen zodat we wat 

afgeleid waren van wat ons eventueel te wachten stond. De liedjes van Danny Fabry die door 

de luidsprekers klonken hielpen ook. 

Bij het naderen van Torhout verscheen er een heldere spie tussen twee massale wolken. Het 

was net of onze chauffeur netjes naar dat gaatje in de betrokken hemel stuurde want bij 

aankomst viel er amper nog een druppel. We kregen van de club ‘De Nacht van Vlaanderen’ 

nog een wafel aangeboden naast de gratis inschrijving die door onze club betaald werd. Even 

checken welke route we zouden volgen en we konden vertrekken. Ik kon me aansluiten bij 

Marc, Guido en Patrick die een zelfde tempo en afstand hanteerden als ik. Mijn gebruikelijke 

wandelcompagnon had ik niet direct gevonden maar dit was ook een aangenaam gezelschap. 

Het parcours van 20 km leek ons nog haalbaar tenzij we zouden moeten schuilen. Maar dat 

bleek niet nodig. Het eerste deel was sightseeing van de villawijk van de stad. Dan kwamen 

er meer landelijke stukken aan bod. Uiteraard was er wel wat modder op de onverharde paden 

na de net gepasseerde bui en al het water dat de vorige dag en nacht uit de hemel was 

gevallen. Het was echter niet genoeg om over de boord van onze schoenen te stromen zodat 

het alleen uitkijken was om niet uit te glijden. 
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Eddy had mij ook zitten zoeken bij het vertrek en mij ook niet gevonden. Op de eerste rustpost 

had hij mij net op tijd ingehaald zodat we met 5 verder konden. Weldra zagen we het kasteel 

van Wijnendale opdagen met zijn mooie torentjes. Het was echter niet aan ons besteed om 

dichterbij te komen want dan moesten we nog een extra lus van 6 km maken. Het risico om te 

laat te komen voor de terugrit konden we niet nemen. Het bleef dus genieten op afstand van 

het slot dat ooit bewoond werd door Gwijde van Dampierre. We sloegen af richting bossen met 

wegeltjes die ook niet te versmaden waren. Nog steeds geen druppel regen te bespeuren. Ik 

weet niet of de Arme Klaren hier voor iets tussen zaten. 

Even liepen we langs een verdwenen spoorweg die als een rechte strook met de hand 

gegraven, meters diep door het landschap sneed. Dit moet een immens werk geweest zijn. Na 

nog een tweede en derde rustpost keerden we terug naar de ‘stad’ Torhout. Ik zeg wel stad 

want de kern is rijk aan winkelpanden die blijkbaar goed floreren. Er was amper een bordje ‘te 

koop’ te bespeuren. Niet alleen winkels, ook het prachtig gerestaureerde hospitaal Ten Walle 

en het Domein Ravenhof liggen dicht bij het centrum. Het voormalig hospitaal, nu 

muziekacademie, is omgeven door een slotgracht. Waren ze bang dat de patiënten anders 

zouden kunnen ontsnappen? Het bleek echter dat het vroeger een militaire functie had wat 

natuurlijk de beschermende gordel verklaart. Het Ravenhof was dan weer omringd door een 

prachtig park wat door een wandelaar altijd geapprecieerd wordt. Bovendien konden onze 

schoenen zich langzaam ontdoen van de modder op de droge paadjes. 

We waren nog goed op tijd voor een laatste verfrissing alvorens naar huis te vertrekken. Onze 

sympathieke chauffeur wist precies welke muziek ons zou bevallen. Er werd lustig 

meegezongen. Zelfs in het Duits klonken de vrouwelijke stemmen nog heel behoorlijk. Maar 

dat kwam waarschijnlijk door één of meer glaasjes Riesling die de kelen gesmeerd hadden. 

Op één uitglijder na hadden we weer een mooie uitstap mogen meemaken. 

Dany 

 

Avondwandeling – Minnestraatkermis 

Startplaats voor de kermiswandeling op vrijdag 05 juni 2020 aan taverne Den Eglantier 

Lange Minnestraat 125 Lebbeke. Start om 19uur stipt. 

Aan de tennisvelden van Hof ter Burst is er een ruime parking, er kan ook geparkeerd 

worden op de gemeentelijke parking aan theater De Minne. 

De wandeling gaat via de wegels in de Minnestraat. Afstand is +- 7km. 

 

Deelnemen is gratis voor leden en niet leden. Breng gerust vrienden en kennissen mee! 

Onderweg zorgen de Denderklokjes voor een gratis drankje. En aan het einde van de 

wandeling ontvangen alle wandelaars nog een extraatje van het kermiscomité De 

Clemangske 
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Activiteiten kalender Denderklokjes 2020 
 

Zondag 03 mei 2020 Voorkeurswandeling Herzele 
Sportpark De Tramzate Herzele Afstanden 5 – 10 – 14 – 16 – 20 – 24 – 32 km 
 
Zondag 10 mei 2020 Vondelmolentocht 
Start fabriek Vondelmolen. Afstanden 6,8,10,12,18,24 km. 
 

* Vrijdag 05 juni 2020: Groepswandeling Minnestraatkermis. 
Start Taverne Eglantier Minnestraat. Vertrek 19uur stipt  
 

Zondag 14 juni 2020: Busreis Zegeltjestocht in Itegem 
Bijeenkomst Administratief centrum Lebbeke om 8uur. 
 

Zondag 02 augustus2020: 33steDender- en Scheldetocht 
Start: CC De Biekorf te Lebbeke. Afstanden: 6,12,18,24,32 en 42 km.Nieuw 50km. 
 

Zondag 30 augustus 2020 Busreis Plus Wandeldag in Houffalize 
Bijeenkomst Administratief centrum Lebbeke om 7u30’. 
 

Zaterdag 24 oktober 2020: 13deHeizijdetocht 
Start: Heidehof Heizijde.  Afstanden: 6,12,18 en 24 km. 
 

Zondag 29 november 2020: Dauwtrip in Wieze 
Start om 8 uur in VBS Wieze. 
 

Zaterdag 12 & zondag 13 december 2020: 2 Daagse busreis naar Kerstmarkt Luxemburg 
Bijeenkomst Administratief centrum Lebbeke (om 9 uur) 
 

 
Oost - Vlaanderen Wandelt op 03 mei 2020 in Herzele 

Op 03 mei 2020 organiseert De Burgstappers Herzele de Oost 

Vlaamse wandeldag. We bieden onze leden een gratis 

inschrijving en drankje aan.  

Volledige beschrijving van de verschillende afstanden van 

beide tochten kunt u vinden op de website: 

https://www.vlaanderenwandelt.be/oost-vlaanderen-wandelt 

 

 

 

 

Het inschrijvingsgeld en drankbon (laagste prijs)van de leden van  

WJC Denderklokjes Lebbeke wordt door de club betaald. 

 Naam Voornaam Lidnummer 

       

    

    

    

 
Deelname bon enkel voor Denderklokjes (WSVL 3226) op voorlegging van lidkaart 

 

Deelnamebon Wandeling zondag 03 mei 2020 in Herzele. 
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Impressie over onze viervoeters op de wandelingen door Lucienne Colpaert 
 
Op het secretariaat van de Denderklokjes ontvangt men gewoonlijk niets dan lovende woorden 
over de organisatie. Sommigen sturen een echte brief, 
anderen doen het per mail of mondeling. Maar vorige 
maand arriveerde er een klachtenbrief van het 
hondensyndicaat in het Woefs. Hier volgt de vrije 
vertaling.  

Eigenaars van honden hoeven geen studies meer te 
lezen die de intelligentie en het rijke gevoelsleven van 
dieren bewijzen. Ze ondervinden het dagelijks. Ooit 
had ik een kleine zwart-witte straathond die gedachten 
kon lezen. Ik noemde hem Wolf om zijn proletarische 
afkomst te compenseren. Aan kleine veranderingen in 
mijn bezigheden kon Wolfje zien dat er een wandeling 
zat aan te komen. Hij spurtte dan regelrecht naar de 
voordeur. Ik heb nooit begrepen hoe hij mijn 
voornemen kon voelen of zien.  

Leden van de Denderklokjes die een hond bezitten 
weten hoe die beestjes reageren op de levering van “ 
‘t Belleke’”.   

Ze zijn dan niet te verschalken en spitsen de oren als 
hun baasje de wandelingen voorleest. De dagen 
daarop zijn de viervoeters onrustig, slapen met één 
oog open en maken smakkende geluiden. Ze proeven 
al het genot van de trip. Want de wandelclubs staan 
hoog aangeschreven bij de hondenpopulatie. 

Het zijn hun topdagen. Lange wandelingen met veel bomen vinden zij heerlijk. Regen deert 
hen niet, integendeel. Een natte pels geurt indringend en lokt de reu of de teef van kilometers 
afstand. Op de pleisterplaatsen krijgen ze vers water, ze mogen mee naar binnen. En dat is 
nog een unicum, overal elders moeten ze buiten blijven, zielig aan een touw. En ze krijgen 
regelmatig knuffels van andere stappers.  

Ook mogen ze soms smullen van al het lekkers dat er aangeboden wordt. Thuis staan velen 
op een strikt dieet van hondenbrokken. Nu laat het baasje na een frisse triple de teugels vieren. 
Maar het belangrijkste is dat die wandelingen het hondentinder is. Want waar kan een hond 
beter een partner vinden dan bij de wandelclubs. Hondenpipi om de vier meter, mensen die 
de honden uitgebreid de gelegenheid geven om kennis te maken, rashonden met 
straathonden, kleine met grote, blaffers met bijters, kortharigen met langharigen, luxehondjes 
in een frakske met gemene stratiens. Ooit meende ik queen Elisabeth te zien met haar corgi’s. 
Maar de vrouw had geen handgemaakte handtas Launer London Traviata bij, dus ik had het 
mis.  

We kennen de hondentaal niet, maar misschien wisselen zij wel adressen uit.  

Je zult de honden dus geen kwaad woord horen zeggen over de wandelclubs in Vlaanderen 
en omstreken. Alleen zouden zij ook graag eens geteld worden. Want op een rooster wordt 
het aantal deelnemers bij elke wandeling om het uur bijgewerkt.  Het aantal honden vermeldt 
men niet. Dat vinden die viervoeters spijtig, zelfs een beetje beledigend. Alsof zij geen 
persoonlijkheden zijn. En het is met hun klachtenbrief bewezen, ze lijden daaronder.  

Ze zijn trots een Denderklokje als baas te hebben. Maar woef, woef, graag bij elke wandeling 
het aantal deelnemende honden aub. Zij zijn volwaardige schepselen van moeder natuur. 

 
 

Groetjes Lucienne 
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STAPPEN 

Langs de vaart van Damme 
heb ik de koorzang van de populieren beluisterd. 
In het land van Rode 
zag ik een zware zee rondom een oude molen 
uitdeinen in brede golven van groen. 
Onder de duizendjarige eik in Lummen 
wenste ik dat ik duizend jaar mag worden 
zonder beton in mijn been. 
In het Aalsterse Limburg zijn de landwegen geflankeerd 
door honderdduizend pluisbolletjes op langsteeltjes 
met honderdduizend uitgesproken wensen. 
In Kessel, Grobbendonk en Nijlen besloop mij de angst 
om de oerkracht die uit de bossen huilde. 
Slenterend op de scheldedijk hoorde ik het getamp van het kerklokje 
van Terhaegen dat een wereld van herinneringen opriep aan mijn jeugd 
in Oostakker en mijn jonge jaren als knechtje in College Melle. 
In Rijkel-Borgloon stonden de fruitbomen vreemdgehakt als soldaten 
rij naast rij, de bajonet op het geweer 
bataljon naast bataljon, de vrieswind trotserend. 
In Lebbeke streelde mijn neus de lekkere geur van chocolade en peperkoek.  
In Beernem zijn de luchten vol van de taal van onze schilders 
In Okegem zag ik een loslopende hond in de sombere eenzaamheid 
Ik gaf hem een koekje-van-bij-de-koffie. 
Honden hebben doorgaans meer menselijkheid in hun ogen 
en een vriendschap die nooit ontgoochelt. 
Met grote vraagtekens beukte de zee 
grollend haar woede tegen de wandeldijk van Oostende. 
In een onweder in Pulle zag ik de goden even op aarde verwijlen. 
In Essen en Wildert overheerste goud het groen 
en de lucht was zacht, blauw met schapenwolkjes 
Vogels tierelierden en kwinkelierden 
en een briesje liet de bladeren meeneuriën 
En de zon glimlachte en maakte alles koesterend warm. 
In Keerbergen steeg ontroostbaar een zilveren vogel boven de Dijle 
die onweerstaanbaar het water stuurde 
met de wind als eeuwige roerganger. 
In Zoersel tokte monotoon de regen tegen mijn regenpak 
Poëzie is de sublieme verwoording van een ontroerend moment 
In Klemskerke en Vlissingen liep ik plots alleen 
Er was geen ander mens in die wijde omgeving 
En ik zong een lied in een taal die geen mens begrijpt. 
Ach, het land is een groot museum 
met levende schilderijen 
En nu ik de schoonheid overschouw 
denk ik met weemoed 
Ik wil nooit sterven. 
 
 
THOMAS TRIPHON. 
Deze poëzie, opgedragen aan alle wandelaars, mochten we ontvangen van Thomas 
Triphon, 
Belgisch dichter, geboren 14 augustus 1937. Waarvoor onze dank. 
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Voorstelling Vondelmolentocht op zondag 10 mei 2020 

Wegens het grote succes verleden jaar gaan we weer samen met onze sponsor de 

Vondelmolentocht organiseren. 

De afstanden zijn 6 – 8 - 10 – 12 – 18 en 24 km. Starten kan vanaf 7.00u tot 15.00u. 

De startplaats is in de fabriek Vondelmolen Dendermondsesteenweg 208, 9280 Lebbeke. Er 

is een ruime parking voorzien rechtover de fabriek. 

De afstanden 6, 8, 10 & 12 km hebben een rustpost in de Voetbalkantine van KSK Lebbeke. 

In deze rustpost kan je genieten van onze lekkere pannenkoeken. 

 De afstanden van de 18 & 24 km maken eerst een lus met als rustpost in de fabriek nadien 

wandelen zij ook naar de rustpost van de andere afstanden. 

Speciaal voor de kinderen is er een fotozoektocht voorzien op de wandeltocht van 6 km met 

talrijke lekkere prijzen. Kinderen jonger dan 12 jaar wandelen gratis. Bovendien zorgt 

Vondelmolen in de start voor animatie voor de Kids met o.a. een springkasteel. 

Voorstelling parcours: 

De 6 km vertrekken door de mooie Macharisdreef en rustige landelijke wegen en bereiken via 

het sportcomplex de rustpost. Ze keren terug langs de mooie dorpskern van Lebbeke met zijn 

beschermde Onze –Lieve –Vrouwkerk en het beschermde dorpsplein, langs de velden en 

weiden van het Overnest de aankomst. 

De 12 km stappen eerst mee met de 6 km maar wandelen langs groene wegels naar het mooie 

Kleibos en het Speelbos en bereiken zo de rustpost. Na een lekkere Vicaris of een ander 

drankje wandelen zij naar de bekende wachtbekkens dat onze gemeente rijk is naar de 

aankomst. 

De 8 en de 10 km zijn combinaties van de 6 km en de 12 km. 

De 18 km maken eerst een lus richting natuurreservaat van Denderbelle Broek waar ze via 

het stiltegebied geruime tijd het rondom Belle wandelpad volgen. Over slingerende smalle 

paden tussen de weiden en de velden bereiken we de wachtbekkens van de Moerstraat, langs 

knotwilgen en knotelzen, stappen we naar de rustpost in de fabriek. Nadien volgen zij het 

parcours van de 12 km.  

De 24 km maken dezelfde eerste lus van de 18 km lus maar met een ommetje, volledig in het 

groen, langs de Steenkouter met zijn uniek kapelletje het natuurreservaat Bellebroek in. 

Bellebroek is sinds mensen heugenis een vochtig laag gelegen gebied met voornamelijk 

hooilanden. Het gebied wordt door talrijke grote en kleine beken doorsneden. Na de rustpost 

wandelen ze mee met de 18 km naar de volgende rustpost. Ze volgen nadien ook de 18 km 

maar maken nog een extra lus langs het Poelbos en passeren zij langs het Fort Rozenbroek, 

dit imposant militair bouwwerk wordt op dit ogenblik volledig gerenoveerd, naar de aankomst. 

Peperkoek Vondelmolen schenkt onze wandelaars een gezonde verassing bij de start. Nadien 

gratis proeverij in de startplaats. 

Om het uur is er ook een verloting van een pakket peperkoek en een fles streekbier Vicaris in 

de aankomstplaats. 

Meer info samen met het parcours en afstanden kunt u vinden op onze website 

www.denderklokjes.be 
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Wandelkalender april – mei – juni  2020 

Onze selectie beperkt zich hoofdzakelijk tot gemeenten op een beperkte afstand. Een meer 

uitgebreide keuze kan gevonden worden in de wandelgids Walking in Belgium of op de website 

www.wandelsportvlaanderen.be waar tevens eventuele wijzigingen zijn vermeld. 

Datum Plaats Club Uur Start Afstand (km) 

Gelieve steeds na te gaan op bovenstaande website of de evenementen doorgaan !!! 

Alle wandeltochten zijn afgelast tot minstens tot 5 april 2020 en vele tot eind april 
Onderstaande lijst is geen garantie dat de tocht doorgaat 

Voorlopig is het alleen wandelen met je gezin of met één andere persoon toegestaan indien de 
wandeling in de buurt van de woonst blijft (geen verre verplaatsingen) 

Ma 13/04 Bornem Kadee Bornem 
7u30-
15u 

St.Amandsestwg. 43 
6-10-15-20-25-
30 

Do 16/04 Stekene De Smokkelaars 8-15u Preekekeplein 8 6-12-17-20 

Za 18/04 Mazenzele Hopbelletjes 
7u30-
15u 

Zaal Kersepit, Dorp 
4-6-8-10-12-14-
18 

Zo 19/04 De Klinge Gasthofstappers 7-15u Kieldrechtstraat 12 
6-10-15-20-25-
30  

Za 25/04 
Destelberge
n 

Postiljon Merelbeke 7-15u 
Dendermondestwg. 
437 

6-9-12-15-18-
24-30 

Vr 01/05 
Dendermond
e 

De Zilverdistel 
7u30-
15u 

O. Romerocollege 
Noordlaan 

4-8-12-18-24-30 

Vr 01/05 
Groot-
Bijgaarden 

Kruikenburg 7-15u Bosstraat 97 
6-8-10-12-14-
18-23 

Zo 03/05 Herzele 
Burchtstappers 
Voorkeurswandeling 

7-15u St.Rochusstraat 32 
5-10-14-16-20-
24-34 

Za 09/05 Opwijk Horizon 7-15u Kloosterstraat 8 4-7-12-18-24 

Zo 10/05 
Lebbeke 
Zie info 

Denderklokjes 
Vondelmolentocht 

7-15u 
Vondelmolen 
Dendermondsestwg. 
208 

6-9-12-18-24 

Do 14/05 De Klinge Gasthofstappers 8-15u Kieldrechtstraat 12 6-13-15-21  

Za 16/05 
St.Martens-
Bodegem 

Kruikenburg 7-15u Molenstraat 102 6-13-21 

Zo 17/05 Elversele Wandelclub Temse 7-15u Hof ter Elstlaan 2 c 6-12-20-30 

Do 21/05 Puurs WVK Puurs 
7u30-
15u 

L.Van 
Kerckhovenstraat 1 

6-10-14-21 
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Datum Plaats Club Uur Start Afstand (km) 

Zo 24/05 Bornem Kwik Bornem 7-15u 
Cultuurcentrum 
St.Amandsestwg.41 

6-12-18-24-30 

Zo 24/05 
St.Martens-
Lennik 

Lennikse 
Windheren 

7-15u Schapenstraat 39 
4-6-8-10-12-16-
20-25-32-40-52 

Za 30/05 Baardegem De Kadees 7-15u Baardegem-Dorp 
6-12-15-20-24-
28 

Zo 31/05 Stekene De Smokkelaars 6-15u Nieuwstraat 17 
6-12-17-23-30-
42-50 

Zo 31/05 Wetteren WSV Wetteren 7-15u Wegvoeringstraat 21 6-12-15-18-24 

Ma 01/06 Mazenzele Horizon 7-15u Kersenpit, Dorp 8 6-12-17-21-28 

Vr 05/06 Lebbeke 
Kermiswandeling 
Minnestraat 

19u 
Den Eglantier 
Lange Minnestraat 
125 

7 km in groep 

Vr 05/06 Sinaai 
Wase 
Steinbockvrienden 

8-15u Dries 73 5-12-17-22 

Za 06/06 Berlare 
Boerenkrijgstapper
s 

7-15u 
Festivalhal 
Donklaan 125 

4-6-10-12-18-
24-30 

Zo 07/06 Gooik 
Heidetochten 
Kester-Gooik 

6u30-
15u 

Strijlandstraat 59 
6-9-11-16-18-
23-30-40-50 

Zo 14/06 
Busreis Itegem 
(eigen leden) 

Zie info in Belleke 
8u 
vertrek 

Administratief centr. 
Flor Hofmanslaan 

5-10-15-20-27-
33-42 

Za 20/06 
Steenokker-
zeel 

Houtheimstappers 7-15u Van Frachenlaan 24 
5-7-11-16-20-
22-27 

Zo 21/06 Opwijk De Hopbelletjes 7u-15u 
Hof Ten Hemelrijk 
Kloosterstraat 7 

4-8-12-18-24-30 

Wo 24/06 Opdorp De Vossen 
7u30-
15u 

Vekenstraat 3 5-10-15 

Do 25/06 Waasmunster Durmestappers 8-15u Rivierstraat 4 4-7-14-21 

Zo 24/06 Schellebelle De Schooiers 7-15u 
Sporthal Schellebelle 
Spoorwegstraat 26 

4-7-10-15-20-30 
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Afzender:
Ludo Pissens,
Potaardestraat 14
9280 Lebbeke

Driemaandelijks tijdschrift  P409266
Afgiftekantoor 9280 LEBBEKE
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Café Half-Time 
Koning Albert I-straat 53 te 9280 Lebbeke 

Alle dagen open vanaf 10:00 uur – sluitingsdag op donderdag. 

Biljartclubs – Kikkerclub 

Clublokaal WJC Denderklokjes 

Telefoon: 0477 64 95 05 
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