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Woord van de voorzitter  

Beste 7mijl-stappers, 

Dit is alweer het laatste clubblad van 2014.  Het wordt een 

drukke tijd voor onze  clubsecretaris om alle papieren in orde 

te brengen : lidkaart, klevers, Marching 2015, spaarkaart MOB, 

kortingsbon LAUWERS !   

Wie zijn lidgeld betaalt vóór 22 november kan alles in ontvangst 

nemen op onze 15de HOEVETOCHT te Gullegem op zaterdag 29 november  

in OC De Cerf.  Niet getreurd, de meeste ziekenfondsen betalen uw bijdrage terug.  

Zorg voor de nodige documenten en breng ze mee.  

Ook op de Hoevetocht kan je onze CLUBKLEDIJ aan inkoopprijs bekijken, passen, 

en bestellen ! 

Meer info over die spaarkaart ter gelegenheid van ons 15jarig bestaan, vindt u 

verder in dit clubblad. We denken alzo iedereen een waardig verjaardagscadeau 

te kunnen aanbieden, waarbij iedereen zelf kan kiezen wat hij koopt. Ook onze 

Moorseelse (SPONSOR)winkeliers zullen er wel bij varen ! 

In onze 15de Hoevetocht staat ‘de Heulebeek’ centraal. Onze parcoursbouwer Jan 

Peirs zorgde voor véél afwisseling. Je kan bij de kalender een parcours-

beschrijving nalezen. 

Het jaarlijks nieuwjaarsfeest gaat door op vrijdag 9 januari 2015 in OC De Stekke 

te Moorsele. Inschrijving door betaling van de superlage ledenprijs van 12,50euro ! 

(aperitief met hapjes, verzorgde warme maaltijd: gebraad - warme groentjes -

kroketjes, een koffie en 4 gewone consummaties). Ook onze jaarlijkse tombola 

biedt heel wat mooie prijzen, en vergeet de VOLLE wandelboekjes niet, want die 

zijn geld waard (per 15 deelnames 1 euro cash). Wij vinden dit nog steeds de 

eerlijkste beloning voor onze leden-wandelaars (zolang zij dit systeem ook eerlijk 

toepassen). Ook ditmaal doen wij beroep op onze DJ van vorig jaar  

(PARTY VIBES). De overschrijvingsformulieren vind je verder in dit clubblad. 

 

 

   ALVAST  VEEL  WANDELPLEZIER  
     &  TOT  STAPS  ! 
                                     

                            jullie voorzitter   Etienne Cottyn 
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Waar wandelden de 7mijl-stappers ?  

datum Tochtnaam   *= wisselbeker Naam organisator
C

lu
b

 n
r

T
o

ta
a

l

7
m

ijl

20/08/2014 Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer 390 6696 6

21/08/2014 Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer 390 7011 10

22/08/2014 Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer 390 5842 6

23/08/2014 Vierdaagse van de IJzer Vierdaagse van de IJzer 390 6671 5

23/08/2014 10e Mote-Molentocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 61 663 18

24/08/2014 Kermistocht Sportkring Oostnieuwkerke 496 744 2

24/08/2014 Zomertocht W.S.V. De Bosdravers Eksel VL 048 1449 2

24/08/2014 3e Omertocht Guldenbergstappers Wevelgem 499 1409 50

27/08/2014 Stropkestocht Florastappers Gent vzw 103 856 2

27/08/2014 11e Terug naar de natuurtocht Road Runners Torhout vzw 271 619 3

30/08/2014 Zomertocht Watewystappers Tielt 423 1043 1

30/08/2014 16e Spermalietochten WClub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 137 888 3

31/08/2014 15e Baljuwtochten * Parel van het Pajottenland 254 1635 2

31/08/2014 Sneukeltocht Wandelclub Koekelare vzw 127 825 4

31/08/2014 Oogsttocht * De Buskanters Houthulst 507 852 10

31/08/2014 18e Dwars door Groot-Zwevegem De 12 uren van Lauwe 217 1325 33

1/09/2014 Dorpstocht Sportkring Oostnieuwkerke 496 720 6

4/09/2014 21e Wandel-4-daagse * Wandelclub De Sint-Jansstappers 287 351 1

4/09/2014 Broukentocht Michiel Mispelonvrienden 295 439 4

5/09/2014 Sint-Joris Kermistocht Wandelclub Beernem vzw 9 708 3

6/09/2014 Weer naar school tocht vzw Vredeseilanden 297 817 4

6/09/2014 Wandelen door Kruishoutem Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 105 1251 6

6/09/2014 Elfbergentocht De Heuvellandstappers vzw 89 1228 10

7/09/2014 Oudlandpoldertocht Sportraad Zuienkerke vzw 449 663 2

7/09/2014 Internationale Kwaktocht Wsv De Vossen Buggenhout 139 3157 2

7/09/2014 17e Merelbeekse Wandeltocht * Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 91 2014 2

7/09/2014 Kortrijk in 't groen Wsv Natuurtuin Gilbert Desloovere 527 768 14

7/09/2014 28e Stoomtuigwandeling * Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 216 1346 15

9/09/2014 11e Kleine Meer - Paardenwandeltocht De Winkelse Stappers 323 665 17

10/09/2014 12e Nazomertocht WSV De Brigandtrotters vzw 245 646 9

12/09/2014 Colliemolenweekdagtocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 328 744 9

13/09/2014 Balsemientocht De Vaartlandstappers 110 754 1

13/09/2014 24e Boterronde De Tervaete Stappers Keiem 439 1142 4

13/09/2014 Reimond Stijnstocht Hanske de Krijger Oudenaarde 233 1411 4

13/09/2014 Septembertocht door Wingene De Curieusneuzen Pittem 500 333 6

14/09/2014 9e Nazomertocht De Hanestappers 393 805 2

14/09/2014 Van Klooster tot Kasteel * Wsp Heverlee-Leuven vzw B 005 1869 3

14/09/2014 20e Prutsketochten * De Textieltrekkers vzw Vichte 361 1647 23

14/09/2014 Jacques Breltocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 78 1076 35

16/09/2014 Wandeltocht voor het goede doel KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie 65 619 2

16/09/2014 Bavo's Leiekantjes Bavostappers Bavikhove 504 595 9

17/09/2014 13e Herdenkingstocht Marc Verstraeten * Wsv Egmont Zottegem vzw 163 1257 1

20/09/2014 27e KVG-Wandeltocht KVG Gewest Ieper 229 368 4

20/09/2014 32e Arsebrouc-tocht Brugse Metten Wandelclub 429 1004 8

20/09/2014 Brandweerwandeling De Warden Oom Stappers vzw 256 777 8  
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Waar wandelden de 7mijl-stappers ?  

datum Tochtnaam   *= wisselbeker Naam organisator
C
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T
o

ta
a

l

7
m
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21/09/2014 33e Canteclaermarsen - De Gordel der Leiestreek... * vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 140 1868 8

21/09/2014 Gardeboetocht Gardeboestappers 465 260 10

21/09/2014 18e Walhoevetocht voor het goede doel Walhoevestappers Westvleteren 353 860 14

23/09/2014 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 493 1015 12

27/09/2014 IJsewandeltocht Ijsetrippers vzw B 025 612 2

27/09/2014 Veurnse Slapertocht Wandel Team Veurne 407 521 2

27/09/2014 3e Kanaaltocht Zwevegem Wandelclub Zwevegem-Kappaert 522 514 5

27/09/2014 Rhodesgoedtocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 216 969 10

28/09/2014 13e Natuurreservatentocht Padstappers Geraardsbergen vzw 135 2285 2

28/09/2014 1e Maoneblussertocht W.V. Voor de Wind 440 503 2

28/09/2014 West-Vlaanderen Wandelt Provinciale Bestuurskern West-Vlaanderen 900 1546 3

28/09/2014 23e Torenhoftocht Pasar Oostkamp 318 817 5

28/09/2014 38e Tabakstocht * Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 61 1805 22

28/09/2014 31e Houtheimtochten * Houtheimstappers Steenokkerzeel 138 2126 58

2/10/2014 Herfstwandeling De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw L 072 721 1

4/10/2014 38e Internationale Herfsttocht - Golden Cup... * WSV Tervuren Bos VB 007 1139 2

4/10/2014 Zevenbundertocht Wandelclub "Op Stap Door Nukerke" 441 1170 5

4/10/2014 Veldtocht De Margriete Stappers vzw 276 1540 14

5/10/2014 Herfsttocht Wandelclub Beernem vzw 9 913 1

5/10/2014 De Huguardistocht De Wegwijzer VB 103 666 2

5/10/2014 Warden Oom Wandeling * De Warden Oom Stappers vzw 256 1199 11

5/10/2014 7e Curieuze wandeling De Curieusstappers Westhoek 511 503 13

5/10/2014 12e Waterhoektocht De Waterhoekstappers Heestert 345 928 15

6/10/2014 Herfsttocht Sportkring Oostnieuwkerke 496 762 7

8/10/2014 Rode Neuzentocht 't Wandel Voetje 526 374 6

9/10/2014 Herdenkingswandeling van Schelde naar IJzer... Watewystappers Tielt 423 631 1

10/10/2014 Herdenkingwandeling van Schelde naar IJzer... Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 100 483 2

11/10/2014 Sint-Pietersveldtocht - Sloveense Wandeldag... Wsv De Molenstappers Ruiselede 330 702 1

11/10/2014 Breugheltocht Velodroomvrienden Moorslede 347 771 14

12/10/2014 25e Ter Elsttocht * Wsv Neteland Duffel vzw A 037 1466 1

12/10/2014 31e Zilleghemtocht * Wclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 137 1600 2

12/10/2014 Herdenkingswandeling van Schelde naar IJzer... De Tervaete Stappers Keiem 439 510 4

12/10/2014 Plus Wandeldag Provinciale Bestuurskern Oost-Vlaanderen 903 1755 7

12/10/2014 Van Sas tot Sastocht Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 207 851 11

12/10/2014 24e Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete... Wsk Marke vzw 12 1130 33

14/10/2014 Tweede-Dag-van-de-week-tocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 140 1370 3

15/10/2014 12e Herfsttocht De Staense Stappers 421 641 4

18/10/2014 Groenhove Bostocht Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 100 772 1

18/10/2014 Sint-Antoniustocht De Spartastappers Ardooie vzw 391 701 2

18/10/2014 22e Open Grenstocht De 12 uren van Lauwe 217 830 29

19/10/2014 46e Oktobermarsen Wandelclub Kadee Bornem vzw 18 1704 1

19/10/2014 Affligem Abdijbieren Classic WSV De Kadees vzw 63 1402 1

19/10/2014 Special Herdenking 100 jaar Groote Oorlog... * Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 303 2373 3

19/10/2014 Sint-Hubertustocht - Randonnée de Saint-Hubert... Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde 344 1706 8

19/10/2014 26e Wisselbekertocht * Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 105 2695 15

19/10/2014 Herfsttocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 78 1143 45

22/10/2014 De Calidristocht Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 8 474 3
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busreis zondag 28.09.2014 
 

        Houtheimstappers! 

31e Houtheimtochten 
Enkele sfeerbeelden, maar ALLE foto’s via onze website !  
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2de BUSREIS  zondag 29 sept. 2014 

BERG (KAMPENHOUT) 
Ik denk dat er weinigen al gehoord hadden van BERG, dat samen met BUKEN en NEDEROKKER-

ZEEL de fusiegemeente KAMPENHOUT vormt. Samen goed voor een goeie 11.500 inwoners. 

BERG zelf dankt zijn naam aan  het feit dat de dorpskerk op een verhevenheid in het landschap 

staat (zo’n 26m boven de zeespiegel) en gemakkelijk te zien was in de wijde omgeving! 

Maar BERG was wel in het nationaal en international nieuws op 15 FEBRUARI 1961! 

Toen omstreeks vijf over tien in de voormiddag, een amper 1jaar oud SABENA toestel BOEING 

707, komende uit NEW YORK met 61 PASSAGIERS en 11 BEMANNINGSLEDEN aan boord,  

na drie pogingen tot noodlanding, neerkwam in de wijk LEMMEKEN.  Aan de grond was  er één 

DODE en één GEWONDE! Niemand in het toestel, waaronder 34 leden van het KUNSTSCHAAT-

STEAM van de VERENIGDE STATEN en hun COACHES!  Zij overleefden allemaal de ramp. 

Mankementen aan het HORIZONTALE STAARTVLAK zouden aan de basis liggen van deze 

vliegtuigramp!  Dit even ter herinnering ! 

KAMPENHOUT zelf staat op de FERRARIS kaarten (1777) te zien als CAMPENHOUT en telde 

een 40-tal huizen in de Dorpstraat en de Brouwerijstraat. Het ongeveer 1km verder gelegen, maar 

aansluitend gehuchtje RUYSBEECK bestond eveneens uit een 40-tal woningen!   

Tot zover enkele wetenswaardigheden! 

Maar laat ons eerst vertrekken, en dat voorzien om 

8.00h stipt aan het kerkplein te Moorsele. Het is een 

koele, licht bewolkte ochtend, amper 12°, met 

nevelslierten laag boven de velden, wat met de 

opkomende zon mooie zichten geeft!  Anderhalf uur 

later komen we na een probleemloze rit aan bij de 

startplaats: <<ONS TEHUIS BRABANT>>   

een instelling voor mentaal minder validen. Het is er 

nipt parkeren, maar we worden er al opgewacht 

door ANNE en MARC die ons voorzien van 

controlekaart en drankbonnetje (zie foto), zodat we 

ons kunnen concentreren op de afstanden gaande 

van 5 tot 30km. Ik sluit me aan bij RITA &EDDY en 

ARLETTE&ETIENNE voor de 23km.  

We verlaten het domein om bezijden het 

HELLEBOS en verderop, de veldwegen te 

bewandelen terwijl boven ons hoofd regelmatig 

grote vliegtuigen de luchthaven van ZAVENTEM 

aanvliegen!  Deze eerste lus (5.5km) brengt ons 

naar Kampenhout terwijl we in de verte, tussen de 

maïsvelden, de contouren van de Onze-Lieve-

Vrouwkerk zien opduiken. In de dorpskern komen 

we voorbij prachtige herenhuizen en  

het standbeeld ter ere van de 

<<WITLOOFBOEREN>> (zie foto), een eer- 

betoon aan de witloofboer die rijkdom bracht in  

de streek. Velen zijn nu uitgeweken naar de streek 

rond Tienen, wegens de plaag van de honderden 

bosduiven die de jonge zaaischeuten opeten en 

zich verschuilen in de bossen, waardoor ze zeer 

moeilijk te bestrijden zijn! 

Bij het doorkruisen van het centrum 

komen we voorbij de oude pastorij,  

met in de tuin een standbeeld van 

<<Ludwig van Beethoven>>, want 

Kampenhout is de bakermat van de 

Beethoven stam!  Verderop komen we 

langs het boerenhuis de  

<<2 CHARELS>> (zie foto). Ik weet niet 

of de inwoners CHARELS zijn maar op 

de dorpel poseerden er toch 2 echte 

voor onze lens! 

Onder het stappen is me opgevallen dat 

zelfs het minste pad een prachtige naam 

heeft, zoals Molenvondelweg, een 

plaatselijk, met schitterende ranken 

dieprode bladeren overgroeide kerk-

wegel, en wat verderop een landweg, 

luisterend naar de naam Kerkebos-

wegel, (wie bedenkt die namen toch). 

We lopen er een lugubere, op het eerste 

zicht, woest uitziende boerenknecht 

tegen het lijf, maar bij nader toezicht 

blijkt het onze gerespecteerde voorzitter 

Etienne te zijn (zie foto)!!   

Terwijl we de Kampenhoutveldwegel  en 

de Claermansweideweg volgen, brandt 

de zon zich door het ijle wolkendek en 

wordt het al aardig warm, en is bij 

aankomst op de rustpost LAEREHOF  

(zie foto) het terras al volzet, zodat we 
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binnen een plaatsje moeten zoeken!  Daar het 

LAEREHOF de rustpost is voor alle lussen, 

besluiten we om eerst de lange lus van 8.7km aan 

te vatten en pas daarna de kortere!  

We zoeken weer het groen op en zijdelings   

De Dode Beek en de Lamanterveldweg komen we 

ter hoogte van de Grenswegel, en volgen we  

de splitsing van de 8-16 en23km. We stappen er  

het ROTBOS in, waar de zon een gevarieerd spel 

van licht en schaduw opvoert tussen het nog jonge 

groen. Na een ontmoeting met een geparkeerd 

paard met begeleider, leidt de boswegel Hasselt-

bemde ons langs de kampenhoeve, een open weide 

bevolkt met ezels waaronder zelfs een wollig 

exemplaar!  Tot onze verbazing komen we uit op de 

weg naar de startzaal, en groeit het besef dat we de 

verkeerde afslag genomen hebben en op  

de eindlus van 2.8km zijn terecht gekomen!  

Niet getreurd, we besluiten om de startlus van de 16 

en 30km te volgen, die een mooie 1kmlus door het 

Hellebos maakt, maar verder hetzelfde parcours 

volgt van de eerste lus tot de rustpost.  

Daar aangekomen gaan we er eens rustig bij zitten 

en spoelen onze teleurstelling weg, om dan te 

besluiten terug dezelfde omloop te volgen maar 

ditmaal met de juiste afslag. Deze bedraagt 6.4km, 

en is eveneens de eindlus voor de 12-18-20 en 

25km goed voor 21km in totaal!  Met frisse moed, 

en onder een stralende zon stappen we op,  

en vanaf de splitsing gaat het nu richting Bergse 

Heide met een afwisseling van hard en onverhard, 

open veld en bosranden tot een nieuwe splitsing, 

deze maal de lus van 30km waarvan we weten dat 

die 9km bedraagt, maar ook tot het einde loopt!   

Na enige aarzeling wagen we het er toch op in de 

hoop ergens een rustplaats te vinden (liefst met 

drinkmogelijkheid!). We verlaten nu de koele 

bosranden en gewone wegen leiden ons naar 

Elewijt, een deelgemeente van Zemst. Op aanraden 

van een inwoner verlaten we het parcours, en 

wandelen we een 500m richting centrum, waar we 

in de schaduw van de Sint-Hubertus-kerk, (met 

oorspronkelijke koortoren uit 12e eeuw) een terrasje 

vinden bij een café-restaurant met een rustieke 

gevel daterend 1921. 

In de Middeleeuwen vermeld als Eelwijt of Elewite, 

was het in de vroege 1e eeuw al een ROMEINSE 

nederzetting, op een kruispunt van belangrijke 

handelswegen (heirbanen) uit de vier windstreken,  

met namen als Boulogne, Tienen, Namen, Rumst, 

met waarschijnlijk een uitloper tot de Rijn!  Ook vóór 

de komst van de Romeinen was er al bewoning met 

archeologische vondsten uit de periode 750-500 

VC!  Tot zover weer een beetje geschiedenis. 

De rust heeft ons goed gedaan en we 

keren op onze stappen terug, om de 

wandelpijltjes te volgen naar het 

Snijlselsbos toe, dat we samen met  

de 5km instappen. Het is een beheerd 

bos, want je kan er brandhout kopen, 

maar je moet wel zelf de bomen afzagen 

en afvoeren!  We volgen een mooie 

rechte dreef die het bos in twee snijdt tot 

het gehucht Bulsom, onderwijl komen 

we  voorbij het  Hof van Volmerzele  een 

langgevel-hoeve met jaartal 1730 boven 

de inkom. 

De wandeling loopt nu stilaan op zijn 

einde, (met een totaal van 24.7km op 

onze teller!) het is rond vier uur, en we 

kunnen ons neervlijen op het terras voor 

de startzaal, bevolkt met heel wat 

clubleden die genieten van de goede 

dingen des levens!  

Ondertussen wordt de club via onze 

voorzitter vereerd met een 3/4l fles 

PERKS blond streekbier (zie foto)! 

Spijts het missen van enkele mooie 

hoekjes zoals het Steentjesbos en de 

St.-Jozefshoeve is het toch een mooie, 

warme en groene wandeling geworden, 

die binnen enkele jaren zeker eens  

te herdoen is!  Maar de klok tikt verder, 

en vanaf kwart voor vijf worden we aan 

de bus verwacht. Met nog een laatste 

foto worden we door ANNE en MARC 

uitgewuifd, en terwijl ETIENNE de 

clubstickers uitdeelt, spoeden we ons 

huiswaarts, alwaar draaimolen en 

schietkraam de kermis uitmaakt!  

 

Met nog een laatste woord van dank 

aan het bestuur voor alweer een mooie 

wandelervaring , en de chauffeur voor 

een rustige en veilige busreis, kijken we 

al uit naar de Hoevetocht van zaterdag 

29 november!   

           Tot nog eens ! 

Amerlinck Eddy 
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Familieberichten 
Famil ienieuws, geboortes,  huweli jken,  

jubileums, gewoon iemand eens in  

de bloemetjes zetten .  .  .  het kan  

al lemaal  in dit  CLUBBLAD  

van en voor onze  clubleden.      

    Laat het ons weten !  

Gelukkige verjaardag  

November  :  2 LEENAERT DIRK, 6 BULTYNCK MARCEL, 9 DECOENE 

HEIDI, 9 D'HAENE ANN, 10 DECLERCQ HEIDI, 16 CAPON ERIC, 16 STAELENS 

JACQUES, 18 VANHOLLEBEKE MARLEEN, 19 DOS SANTOS GOMES DIDIER, 

19 VANHEE BERT, 20 BROUTIN TJÖRVEN, 21 DEMIERBE RIA, 22 ACCOU 

CHRISTINE, 22 REYNAERT FREDDY, 23 MESSELY KATLEEN, 26 PEERS 

ROLAND, 29 PATYN GEERT. 

 

December  :  2 FIEVE CARINE, 2 PORTE GEORGES, 4 REYNAERT EDDIE, 

4 DERE WILLY, 4 SOETE BERNICE, 5 VANWIJNSBERGHE ANITA, 7 PEIRS 

LIEVE, 8 DEVODDERE GINETTE, 9 DESMET KARINE, 13 DELEU JOHAN,  

14 CAPUZZIMATI NATALINO, 14 VANHEULE CECILE, 16 PARMENTIER JAN, 

19 LEZY MARTIN, 22 HERMAN NOEL, 24 PENE CELIA, 24 VANHEYSTE DIRK, 

25 DEGROOTE NOELLA, 25 DENECKERE NOËL, 26 DELEFORTRIE STEFAAN, 

26 DELEPLANQUE MARNIX, 26 DELEU NOËL, 28 DENECKERE ANTOON,  

30 VANMEERHAEGHE MONICA. 

 

Januari  :  2 MASSELIS MARC, 5 CARLU FILIEP, 6 CUYLITS JEAN-PIERRE, 

8 T'JAECKX MARC, 12 BULTYNCK DANNY, 12 VANDEZANDE LEEN,  

13 WITDOUCK MONIKA, 14 QUEQUIN LUTGARDE, 15 BLANCKE GINA,  

19 VLIEGHE TOM, 19 GELDHOF MARTINE, 22 BRUNEEL RITA, 22 FLAMEZ 

FILIP, 23 VERMEULEN FREDDY, 23 LIETAER NICOLE, 24 DESMET MIEKE,  

25 DEBOOSERE LIDWINE, 27 VANDAELE GEERT, 30 MOLLIE MARTINA,  

31 GELDHOF RUDY, 31 VANLERBERGHE CHRISTINE. 

Fijne verjaardag  
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Er zijn ons ook droevige berichten 
toegestuurd : 

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van 

mevrouw  SOENEN GINA (°22 juli 1963 †12 september 2014), 

echtgenote van Marino Seynaeve.   
Gina en Marino waren tot vorig jaar nog lid van onze 

wandelclub.  

   Ik zie vogels in de lucht, ze vliegen daar zo vrij, zonder angst, zonder pijn, .  

 en nu mag jij één met die vogels zijn.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VEEL BETERSCHAP ! 

We wensen veel beterschap en/of spoedig 

herstel toe aan alle leden die ziek zijn, 

onlangs een operatie ondergingen en/of  

opgenomen werden in een ziekenhuis. 

We hopen dat ze weldra “met volle moed”  

terug de wandelschoenen kunnen aan-

trekken om zo de nodige zuurstof op te 

nemen en zich te ontdoen van de gesloten-

heid van de ziekenkamer. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

VAKANTIEGROETEN  

 

Ergens in de Ardeche (FR), alwaar 
de rivier La Loire ontspringt  
en vertrekt voor haar tocht van 
1.010 km.  

          Groetjes van, 

Geert & Chantal 

      Arnold & Magda 
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Secretariaatsberichten 

Hallo, 

November is voor mij een heel drukke periode. Naast mijn tweede 

hobby <<toneel>> die in deze maand ook mijn nodige aandacht 

vraagt (pub, affiche en ander drukwerk, als er al dan niet 

meegespeeld wordt, . . . ), is het tezelfdertijd ook de drukste 

maand voor onze wandelclub: Hoevetocht, clubblad, en natuurlijk 

de hernieuwing van de leden. Eén uurtje extra eind oktober 

(winteruur haha) is een druppel op een hete plaat om rond te komen met alle 

administratie! Er is meer nodig, maar het is met plezier gedaan, zeker daar ik kan 

rekenen op jullie vlotte medewerking ! 

Er steken 2 betalingsopdrachten in het clubblad, enerzijds voor je lidgeld, en 

anderzijds voor het leden-nieuwjaarsfeest. Graag nog eens herinneren om  

2 afzonderlijke overschrijvingen te gebruiken en heb a.u.b. aandacht voor de 

“correcte” mededeling. Doordat de bedragen gelijk zijn is verwarring vlug gebeurd. 

Gemakkelijk op te lossen door méér te vragen, hoor ik je zeggen. Maar dit is uit den 

boze, zeker in het jubileumjaar is er geen sprake van om onze prijzen op te slaan. 

Overal horen we van stijgende lidmaatschapprijzen in de sportclubs . . . maar dit is niet 

het geval bij de 7mijl-stappers. Opnieuw bieden wij een aansluitingsprijs aan bij 

hernieuwing van 12,50 euro per persoon, met een gezinsprijs van 25,00 (kinderen tot 

18jaar inbegrepen). Weet dat nieuwe leden respectievelijk 15 of 30 

euro betalen bij hun eerste aansluiting bij ons. Hiervoor ontvang je 

heel wat voordelen, om er enkele op te sommen : MARCHING 2015, 

VERZEKERING, tijdschrift GEZOND OP STAP, dit CLUBBLAD, 

stickers, kortingsbon, SPAARKAART (nieuw !!) en weet dat héél wat 

ziekenfondsen uw bijdrage terug betalen. Waarom dan nog uitstellen 

om uw lidgeld direct te betalen en op 29 november (HOEVETOCHT) na 

de wandeling naar huis te gaan met al deze voordelen mee ! 

NOG EVEN HERINNEREN : CONTROLEER UW GEGEVENS . . .  

Let op, soms is de lidkaart OK, maar zijn de klevertjes FOUT, of andersom. Dit ten 

gevolge van 2 verschillende bronnen !  Net als vorig jaar voeg ik een lidfiche met de 

gegevens zoals die gekend zijn bij mij bij uw hernieuwingsdossier. Graag zorgvuldige 

controle aub, en bij nieuwe of te wijzigen gegevens . . . geef ze aub door ! Meestal gaat 

het om een GSM-nummer en/of EMAIL-adres. Maar correcte gegevens zijn belangrijk 

om jullie te kunnen contacteren. Weet dat deze gegevens telkens met de nodige 

discretie behandeld worden en nooit aan derden gegeven worden. 

NIEUW : de spaarkaart 2015 ! 

DEZE KAART IS UNIEK EN ENKEL TER GELEGENHEID VAN 

ONS 15jarig BESTAAN. Vorige keer werd al uitgelegd dat 

op die wijze IEDEREEN kans maakt op een NUTTIG 

GESCHENK  ter waarde van 5 euro, maar er is meer . . . 

EEN VOLLE KAART (8punten) schenkt u 2x5euro ! 

LET OP : de kaart is enkel voor onze clubleden,  

is PERSOONLIJK, éénmalig en niet vervangbaar  

(laat ze dus niet rondslingeren of achteloos achter op de 

tafel van de wandelboekjes!). Deze kaart bevat een 

puntensysteem, waarbij 8 punten te verdienen zijn  

(15de Hoevetocht in 2014, Sinksentocht 2015, 

Halfoogsttocht 2015, 2 busreizen, Hoevetocht 2015,  

en dubbele punten voor onze wisselbekertocht-

  Naam 
lidnummer 
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STEKSELTOCHT 2015). Je hoeft echter maar 4 punten 

te behalen voor het geschenk = MOB TER WAARDE 

VAN 5 EURO te ontvangen !!  Nee dit is GEEN MOP, 

maar een GESCHENKBON (Moorsele Onderneemt 

Bon) te gebruiken in vele zaken in Moorsele, 

waaronder heel wat SPONSORS van onze club.  

HOE ONTVANG JE DE PUNTEN ?? 
Je krijgt een speciale sticker bij INSCHRIJVING na uitdrukkelijk vertoon van  

je LIDKAART. HELPERS ontvangen de sticker van de zaalverantwoordelijke, en tijdens 

een BUSREIS wordt op de bus de stickers meegegeven. Wie met eigen vervoer  

(Vb Mobilhome, eigen wagen met hond, . . .) meldt dit VOORAF aan het secretariaat.  

Na bevestiging door de bezoekende club wordt de sticker opgestuurd. Bij discussie 

beslist het bestuur. 

En nu maar uitzien hoe snel de hernieuwingen zullen binnen komen!  

Op  28 okt. 2014 telt onze Club :   291  leden. 

WELKOM in onze club : 
 HANSSENS WARD   MOERSTRAAT 2 C   0479/71 93 27 

HEERNAERT TATIANA  8560   WEVELGEM   0474/57 66 62 

 VERMEULEN FREDDY, RHUNE & MILAN    WAGENBRUGSTRAAT 38   0498/73 12 36 

DESSEIN RIA    8560   MOORSELE   0494/33 32 03 

 CATTEEUW JOHNNY   ROZENSTRAAT 144  0473/44 07 32 

QUARTIER KRISTIEN   8560   MOORSELE   0498/26 76 42 

 DELPUTTE STEFAAN, LAURA, YORBEN, MARTHE CANNAERTBOS 7 

DECOCK NATHALIE   8560   MOORSELE   056/32 96 14 

DEZE LEDEN DIENEN GEEN HERNIEUWING TE BETALEN 

GEZIEN HUN RECENTE AANSLUITING IN 2014 

Wij wensen hen veel wandelplezier als 7mijl-stapper !! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
D a n k  a a n  a l l e  H E L P E N D E  H A N D E N  ! ! !  

Hierbij wil ik mij nog eens verontschuldigen voor de VERGETEN NAMEN bij 
de lijst van de HELPERS in het vorige clubblad. Zelfs een bestuurslid 
vergeten, het is me (bijna) niet te vergeven . . . 1.000 x 1.000 excuses ! 
BOGAERT RUDY, CARLIER VEERLE, DECLERCQ MARLEEN, 
DELANNOY SOPHIE, DUPONT HILDE, NOLF JOHNNY ! 

OOK GOESTING OM MEE TE HELPEN ? ? ? 

parcours samenstellen, uitpijlen, afpijlen, inschrijvingstafel, afstempelen, 
drankbonnen, bestellen, klaarzetten zaal, opruimen achteraf als iedereen al naar huis 
wil, de afwas, logistiek, pannenkoeken bakken, boterhammen smeren, uitslagen, 
fotoreportages en verslagen opmaken, kledij bestellen en afhalen, clubblad 
samenstellen, aperitiefhapjes klaar maken op nieuwjaarsfeest, bestellers, . . .  
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GEEF UW NAAM OP AAN EEN BESTUURSLID  

en misschien kan je reeds in 2015 meehelpen tijdens 

onze organisaties ! 
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2014 
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Lidgeld 2015 :   . . . .  personen 

VOOR DE GOEDE OPVOLGING VRAGEN WIJ U  

2  AFZONDERLIJKE  OVERSCHRIJVINGEN  

UIT TE VOEREN , ENERZIJDS LIDGELDEN (12,50 of 25euro), 

ANDERZIJDS NIEUWJAARSFEEST (eveneens 12,50 en/of 25 euro!). 

DANK VOOR UW MEDEWERKING. 

 
HERNIEUWING LIDGELD . . .  krijg je waar voor je geld ??? 
LIDGELD bedraagt bij een eerste aansluiting 15,00 euro voor 1 persoon, 30 euro voor een gezin 

(kinderen jonger dan 18jaar inbegrepen). De volgende keer ontvang je een FIKSE KORTING ! ! ! 

ALDUS BETAAL JE NU  12,50 EURO (individueel)  OF  25 EURO (gezinsprijs!). 

De prijs omvat : 

- Marching (winkelwaarde 17 euro) (één per gezin). 
- Informatietijdschrift van de LIGA  ‘Gezond Op Stap’  (abonnement 5 boekjes per jaar kost 15 euro). 
- Bijdrage aan AKTIVIA voor verzekering (in 2014 werd onze verzekeringspolis uitgebreid met  

   hartfalen ). Prijs door de club te betalen : 10 euro per persoon! 
   Bij een gezinsaansluiting vragen wij dan ook de kinderen die NOOIT meewandelen  
   eventueel niet in te schrijven. (Dit leidt tot onnodige en overbodige kosten voor de club. Wij willen  
   natuurlijk niemand uitsluiten en sporadische wandelaars zorgen dan ook  best verzekerd te zijn!) 

LET WEL : BIJ WIJZIGINGEN CONTACTEER HET SECRETARIAAT, bijvoorbeeld :  
   gezinsuitbreiding, adreswijziging, contactgegevens zoals telefoon, gsm of E-mail. 
- Lidkaart en wandelboekje waardoor vermindering op de inschrijvingsgelden  
   (in 2015 min. 0,40 euro per wandeling !). 
- De club betaalt u 1 euro CASH per 15 wandelingen. Dit gebeurt per VOLLE boekjes  
  op het nieuwjaarsfeest en op de wisselbekertocht (onze STEKSELTOCHT in april). 
- dit eigen CLUBBLAD (5x per jaar) 
- verzorgd ‘bijna gratis’ nieuwjaarsfeest (VRIJDAG 9 januari 2015). 

- goedkope busreizen (bus + inschrijving wandeltocht + sticker + drankbon voor 12 euro per persoon  

   1x met ontbijt inbegrepen!) 
- persoonlijke stickers. 

- Eenmalige actie MOB-spaarkaart (waarde 5 of 10 euro) ter gelegenheid van 15j bestaan. 

WAAROM NOG UITSTELLEN ??? 
HERNIEUW VANDAAG NOG UW LIDGELD !!! 
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   DENK AAN HEN BIJ UW DAGELIJKSE AANKOPEN OF DIENSTEN.  
Steun onze plaatselijke sponsors die zorgen voor dit 2-maandelijks clubblad ! 

D a nk a an  onz e  SPONSOR S  
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WANDELKALENDER 
Voor een volledig en uitgebreid aanbod van 
wandeltochten verwijzen wij heel graag naar de 
MARCHING 2014 !   Of via de zoekmachine op 
www.marching.be . Daar vind je niet alleen alle tochten, 
maar nu ook alle uitslagen !  

Vergeet niet ons  CLUB-NUMMER 411   te 

vermelden op je inschrijvingskaart.   
De beste manier om veel wandelaars te hebben op 
onze eigen organisaties, is onze aanwezigheid op 
andere wandelingen.  

Hierna enkel nog ontvangen berichten: 
 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ook 
5km 

http://www.marching.be/
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15° Hoevetocht : wandelen rondom de Heulebeek. 
5 km (werkelijk 5.2), deze afstand staat niet vermeld in de Marching. 

We vertrekken langs de Heulebeek.  Op het einde van het pad draaien we links.   
Ter hoogte van de Carrefour hebben we een eerste splitsing, waar de grotere afstanden (14 km en 
meer) ons verlaten voor een lus door Natuurdomein Bergelen.   
Vanaf de Carrefour leidt de tocht ons verder, na een 100-tal meter beton, langs een reeks kleine 
steegjes vol groen door de wijk De Losweg, waar de grotere afstanden (14km en meer) ons 
nogmaals verlaten. 
We gaan rechtdoor naar Ter Walle, waar we door het prachtige parkje en langs de idylische vijver 
wandelen, terug in gezelschap van de lange-afstand wandelaars.  Nog een tweetal steegjes 
brengen ons in de Europalaan.  Hier is een derde splitsing, waar alle andere afstanden rechts 
afdraaien, richting Heule. 
Wij draaien hier links af om,  via een serie binnenweggetjes en een klein stukje asfalt de 
Heulebeek te bereiken.  Nu kunnen we de Italiaanse kruidenwijn reeds ruiken.  Hier komen alle 
afstanden terug samen  
Na het genieten van een glaasje trekken we met zijn allen via de Dwarsschuur van  
‘t Goet te Wynckele naar het domein van d'Oude Pastorie.  Nu nog een 100-tal meters, en ons 
einddoel, de Cerf is bereikt. 

Deze afstand is probleemloos geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. 

7 km (werkelijk 8.8 km) 

De 7km volgt de 5 km tot de splitsing op Ter Walle.  Hier draaien we, samen met alle andere 
afstanden, rechts af richting Heule.  Na een 500-tal meters bereiken we het brugje over de ring 
rond Kortrijk.  Hier betreden we het grondgebied van Heule.   
Na nog enkele groene wegeltjes door de wijk  De Kransvijver bereiken we uiteindelijk de rustpost, 
de jongensschool in Heule. Na een welverdiende rust wordt de terugweg aangevat. 
Vanaf de rustpost volgen alle afstanden dezelfde 
weg terug.  Eerst krijgen we een prachtig stukje 
groen voorgeschoteld, het park van Heule dat we 
volledig doorkruisen.  Daarna over de ring.  Hier is 
er nog een splitsing, waar de 30km ons verlaat voor 
de 2° lus. Nu duiken we terug in het groen, om via 
achteraf-wegjes Gullegem en de Knok te bereiken.  
Een honderdtal meter asfalt brengt ons in de wijk 
Ter Winkel.  We dwarsen de wijk tot we onze 
metgezel (de Heulebeek) bereiken, en vervolgen 
onze weg langs de beek tot we de geur van de 
Italiaanse kruidenwijn opvangen. 

Samen met de 5 km keren we nu terug naar De Cerf. 

14 km (werkelijk 14.6) 

De 14km volgt het parcours van de 7 km, doch 
met een bijkomende lus in Bergelen en een 
ommetje ter hoogte van de Losweg. 
Na de start volgen we, zoals alle wandelaars,  
de Heulebeek.  Ter hoogte van de Carrefour 
verlaten we, samen met de 20, 25 en 30 km de 
7km en trekken richting natuurdomein Bergelen.   
In Bergelen profiteren we maximaal van de nieuw 
aangelegde weggetjes.  Na een toertje rond de 
vijver bereiken we het brugje over de Heulebeek 
ter hoogte van de Hondschotestraat.  We steken 

het brugje over, en via een stukje asfalt en beton wordt de rust in De Cerf bereikt. 
Nu vertrekken we richting Heule, samen met de andere afstanden.  In de wijk De Losweg verlaten 
we echter de 5 en 7 km en maken nog een ommetje, samen met de 20, 25 en 30 km.   
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Via een, soms onvermijdelijk, stuk beton en asfalt bereiken we een prachtige veldwegel.  Na het 
dwarsen van de Bissegemstraat trekken we terug door een rustige wijk (Lommergoed) naar Ter 
Walle.  Hier vervoegen we de andere wandelaars.  Deze vergezellen we verder tot De Cerf. 

20 km (werkelijk 21.9) 

We volgen het parcours van de 14km, maar in Heule is er een bijkomende lus van 7.3 km, die ons 
naar Heule Watermolen leidt, via, jammerlijk genoeg, eerst een stukje 'beton en asfalt'.  Dit wordt 
echter ruimschoots goed gemaakt na het oversteken van de spoorweg, waar we rechts afdraaien, 
de Bozestraat en vervolgens de Emiel Hullebroecklaan in om 
langs enkel achteraf-wegjes de Izegemstraat te bereiken.  Deze 
steken we over, en we kunnen het groen al terug ruiken.   
We bereiken een prachtig stukje groen ter hoogte van het Ring 
Shopping Center.  Hier is onze trouwe metgezel terug 
aanwezig.  We volgen de Heulebeek tot de Izegemstraat.  
Oversteken, en langs zeer rustige weggetjes duikt voor ons 
plots 'Preetjes Molen' op, een prachtige zwingelmolen die nog 
steeds werkt. Het landschap en de molen zijn geklasseerd. 

Na nog een stukje 'beton en asfalt', en het oversteken van de Heulebeek bereiken we terug de 
rustpost. 

25 km (werkelijk 24.7) 

We volgen de 20 km, maar in het natuurdomein Bergelen maken we nog een ommetje.  Ter 
hoogte van NEC De Rand is er een splitsing, waar we rechtdoor wandelen, teneinde volledig te 
genieten van de Heulebeek.  Dit stuk kan wel modderig zijn.  We volgen de Heulebeek verder, tot 
aan de boerderij (die eindelijk gerestaureerd wordt). 
We verlaten Bergelen langs de Hemelhofweg.  Na nog enkele rustige wegen dwarsen we de 
Koningin Fabiolastraat (gevaarlijke baan dwarsen!!) en langs een onlangs verhard prachtig wegje, 
het sportterein van Gullegem en, jawel, via de Heulebeek bereiken we terug De Cerf.  Vanaf hier 
met de andere afstanden gaan we richting Heule. 

30 km (werkelijk 30.6) 

We volgen volledig de 25 km, maar te Heule is er een bijkomende lus. 

Eerst wandelen we samen met de andere afstanden door het park.  Eenmaal over de ring 
vervolgen we onze eigen weg.  Via een graspaadje en de Roeselarestraat bereiken we de 
Steenstraat en een steegje brengt ons in de Mellestraat. 
Oversteken, en hier lonkt terug een prachtige landweg.  Deze verder volgen, op het einde draaien 
we rechts af (de Wittestraat).  Deze volgen we tot het einde, waar we, bij de spoorovergang, de 
wandelaars van de eerste lus vervoegen en onze weg zo samen verder vervolgen tot de rustpost. 

Afstanden samengevat : 
5 (5.2)      : 4 + 1.2 (niet in Marching)     20 (21.9) : 4.4 + 5.5 + 7.3 + 3.5 + 1.2 
7 (8.8)      : 4.1 + 3.5 + 1.2      25 (24.7) : 7.2 + 5.5 + 7.3 + 3.5 + 1.2 
14 (14.6)  : 4.4 + 5.5 + 3.5 + 1.2     30 (30.6) : 7.2 + 5.5 + 7.3 + 5.9 + 3.5 + 1.2 

Veel wandelplezier 
parcoursbouwer Jan Peirs 

+++++++++++++++++++++++++++ 

OP DEZE TOCHT ONTVANG JE  
JE EERSTE STICKER VOOR DE 

MOB-SPAARKAART  

4 ptn = 5 euro waardebon,  
8 ptn = 2 x 5 euro waardebon ! 
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Zaterdag 20 december 2014  
Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we onze “ster”-tocht "Brugge 
Binnenste Buiten in Kerstsfeer" om Brugge echt door en door te leren 
kennen. Alle kerstmarkten staan op het programma en we zorgen zoals 
elk jaar voor diverse kortingen. 

Er wordt zoals de laatste jaren gestart vanuit het K.T.A., Rijselstraat 7, 
te Sint-Michiels Brugge. Dit is gelegen op een kleine 500 meter van 
de achterkant van het station Brugge. 

In de startplaats is er mogelijkheid om hutsepot te eten - graag 
reserveren of ’s morgens bonnetje kopen !   
Verder voorzien we het bezoek van de Kerstman. 

Er kan van 9:00 tot 17:00 gestart worden. Aankomst voor 20:00. Er zijn 4 afstanden voorzien, nl 6, 11, 
15 en 20 km. We rekenen op iedereen om niet te vroeg te starten, gezien de tocht speciaal open staat voor  
de namiddag wandelaars, die kunnen profiteren van de kerstverlichting. Vandaar dat de aankomst tot 
20:00 open blijft. Kinderen tot 12 jaar die lid zijn van een wandelclub betalen slecht €0,50 (enkel op vertoon 
van de lidkaart van het kind). 

KORTOM : Een echt unieke gelegenheid om Brugge van een andere kant te bekijken,  
de kerstsfeer op te snuiven en mooie plekjes van Brugge te zien.  

  Alle afstanden blijven in de historische binnenstad ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

18de Kortrijk Feeëriek 

maandag 29 december 2014 

Langs de historische gebouwen van Kortrijk.   

Ingang van de startplaats via de Weggevoer-

denlaan.  Op 800 meter van het station – 

rechtover de stelplaats van de “Lijn”.   

Reflecterende kledij & zaklamp 

aanbevolen.  

Verzorgde rustpost. Gratis versnapering.  

Eindcontrole om 23 uur. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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NIEUWJAARSFEEST  
vrijdag 9 januari 2015 om 19u00 

 

Alle leden worden uitgenodigd op het nieuwjaars- en ontmoetingsfeest van onze club die 

zoals de vorige jaren doorgaat in MOORSELE  OC DE STEKKE.   

We zetten de jaarlijkse traditie voort :  
een uitgebreide receptie met hapjes waarbij 
de leden elkaar op een andere en aangename 
manier leren kennen. Daarna voorzien we een  
warme maaltijd en voor wie het aandurft, een 
danspasje is niet verboden. 

Voor de praktische regeling vragen wij een 
kleine bijdrage van 12,50 euro  
per persoon (niet-leden betalen 25 euro).  
Niet getreurd, u krijgt hiervoor aperitief met 

hapjes, warme maaltijd EN 4 drankbonnetjes 
&  een koffie-bon + DJ. 
 

Wij hopen u weer talrijk te mogen ontmoeten vanaf 
19u00. En wie weet, gaat u straks naar huis met één 
van de vele waardevolle tombolaprijzen (verloting 
onder de aanwezige leden). 

Inschrijven kan vanaf NU tot 29 december 2014 ! 
rek. BE08 8335 1432 7713 van de 7mijl-stappers 

met in de melding “NY-feest + aantal personen” 
 

         VERGEET  DE  CORRECTE  MELDING  NIET  A. U .B.   !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NY-feest :  . . . . personen 
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7mijl-stappers MOORSELE 
 

 
 

           
 

BELANGRIJKE DATA 
15de

  Hoevetocht zaterdag 29 november 2014 

Nieuwjaarsfeest  vrijdag 9 januari 2015 

15de Stekseltocht  zondag 12 april 2015 

10de Sinksentocht  vrijdag 22 mei 2015 

Halfoogsttocht  zaterdag 15 augustus 2015 

Helpersfeest   zaterdag 10 oktober 2015  

16de
  Hoevetocht zaterdag 28 november 2015 

     
 

15de HOEVETOCHT : wandelen te Gullegem & Heule . 
en vergeet niet uw LIDMAATSCHAP te hernieuwen ! 

Neem regelmatig een kijkje op onze WEBSITE  

http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/ 

 

 

http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/

