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Woord van de voorzitter  

Beste 7mijl-stappers, 

In de eerste maand van 2015 wens ik jullie allen, 

wandelvrienden en sponsors, een GELUKKIG JAAR ! 

Voor ons is het jubileumjaar reeds gestart met onze 15de 

Hoevetocht te Gullegem op 29 november met 1.472 tevreden 

deelnemers.  Ook hartelijk dank voor jullie snelle hernieuwing, 

dank voor jullie vertrouwen in onze club. We staan opnieuw klaar als één team 

voor de organisaties van 2015 ; 4 wandeltochten en 2 busreizen. Noteer alvast de 

datum vrijdag 1 mei : start met ontbijt en dan naar DENDERMONDE !   

Op zondag 20 september trekken we naar LIER.  

Alle informatie verschijnt in de komende clubbladen. Dank aan onze secretaris 

Marc die hier heel wat werk en tijd insteekt. 

Ons nieuwjaarsfeest was opnieuw een SUCCES ! Lekkere aperitiefhapjes,  

lekker eten door ons lid-slager Stefaan, prachtig dansfeest dankzij de prestatie 

van DJ Ed van Party-Vibes, en een supergrote TOMBOLA; dankzij gewonnen 

flessen op wandeltochten door jullie deelnames, waardebonnen van sportwinkel 

LAUWERS (waardebonnen dankzij jullie aankopen !) : 5 x 20 euro en 1 x 30 euro, 

ook ’t MANDEKE schonk ons nog 10 waardebonnen van 5 euro, en vergeten we 

ook niet MANNAVITA die opnieuw enkele prachtige prijzen naar voor schoof ! Ik 

vraag jullie nogmaals, vergeet niet onze club te vermelden bij aankopen bij 

Lauwers, want we denken dat er clubleden zijn die dit vergeten . . . en dan missen 

wij waardebonnen !  En al wat we winnen verloten we terug aan de leden. Je doet 

er dus altijd voordeel bij ! 

Laat mij eindigen met het volgende : “bij de 7mijl-stappers zijn er geen 

verplichtingen, je wandelt waar en hoeveel km je wilt, iedereen is vrij 

waar men gaat en wat men afstapt, maar voor de club is er voordeel om 

zoveel mogelijk aanwezig te zijn op wisselbekertochten (je herkent ze 

aan het bekertje) !  

 

 

 

   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

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

22/10/2014 12e Klaprozentocht Steunkring MPI Westhoek 280 305 1

23/10/2014 Hertsbergse Bossenwandeling Wandelclub Beernem vzw 9 896 7

25/10/2014 Herfsttocht Wandelclub 'De Westhoekstappers' 205 897 11

25/10/2014 7e Pompoentocht De Buskanters Houthulst 507 438 1

25/10/2014 12e Zavelputtochten Het Wandelend Paard vzw 477 841 14

25/10/2014 4e Winteruurtocht Padstappers Geraardsbergen vzw 135 1178 2

26/10/2014 24e Herfstwandeling Op en Rond Tiegemberg 274 1043 13

26/10/2014 Herfsttocht Watewystappers Tielt 423 1011 6

26/10/2014 20e Handzaamsetocht * Michiel Mispelonvrienden 295 1087 4

26/10/2014 23e Frontieretocht De Witsoone Stappers Krombeke 180 1283 18

28/10/2014 Aviflorawandeltocht * Aviflorastappers Ingelmunster 493 1420 18

30/10/2014 9e Zaaitocht De Textieltrekkers vzw Vichte 361 826 12

31/10/2014 Halloween night Spoetnikstappers vzw 363 596 3

31/10/2014 Halloweentocht Wsv Egmont Zottegem vzw 163 3740 2

01/11/2014 Allerheiligentocht De Motestappers Koekelare 142 1337 11

01/11/2014 12e Soepgroentetocht van Gijope Comité 2000 414 1720 3

02/11/2014 De Zilveren Vloot S-Sport Wandelclub Brugge 352 2853 20

02/11/2014 Canadees Wandelweekend - 41e Canadese BevrijdingsmarsWNZB Knokke-Heist vzw 72 2878 3

03/11/2014 Rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 496 576 7

05/11/2014 7e Herfsttocht Omloop Kluisbergen vzw 34 953 1

08/11/2014 6e Curieuze Wapenstilstandtocht '14-'18 De Curieusstappers Westhoek 511 738 12

08/11/2014 10e Sint-Maartenstocht Presto Ichtegem 485 789 2

08/11/2014 10e Waregem Wandelt * Het Wandelend Paard vzw 477 816 10

09/11/2014 Lakebosschentocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 59 1156 6

09/11/2014 Hellegattocht De Heuvellandstappers vzw 89 1112 16

09/11/2014 27e Pannenkoekentocht Wsv Land van Rhode vzw 196 1877 1

09/11/2014 Herdenkingsmars tussen Somme en IJzer De Tervaete Stappers Keiem 439 1016 2

09/11/2014 24e Brigandtrotterstocht * WSV De Brigandtrotters vzw 245 1986 32

10/11/2014 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 493 823 8

10/11/2014 Herdenkingsmars tussen Somme en IJzer Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 207 1130 8

11/11/2014 Wandel Mee Dag Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 61 563 10

11/11/2014 Damme Wandelt Levenslijn Team Damme 463 1158 4

11/11/2014 34e Wandel Mee Dag Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 100 617 2

11/11/2014 Wandel Mee Dag - Vlaanderen wandelt Hanske de Krijger Oudenaarde 233 2485 3

11/11/2014 Wandel Mee Dag Kreketrekkers Kortemark 412 1644 23

11/11/2014 Menen wandelt De 12 uren van Lauwe 217 707 22

15/11/2014 33e Sint-Elooiwandeltocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw137 725 1

16/11/2014 18e Vredestocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 328 1765 30

16/11/2014 Dynastietocht K.V.R.Vl.Bt. Vzw B 013 1169 2

16/11/2014 31e Herfsttocht Wsv De Stormvogels Oostende vzw 70 1159 2

16/11/2014 Buggenhoutbos in herfstkleur Wsv De Vossen Buggenhout 139 1558 2

16/11/2014 Lippensgoedtocht Wandelclub Beernem vzw 9 2347 9

16/11/2014 Schiptrekkerstocht Wsv De Sportvrienden vzw 87 1143 1

18/11/2014 12e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 323 885 24  



 p.7 Clubblad 79          jan-feb 2015          (jubileum 15j bestaan) 

Waar wandelden de 7mijl-stappers ? 

 

datum Tochtnaam   *= wisselbeker Naam organisator
C
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19/11/2014 Midweektocht Wsv Egmont Zottegem vzw 163 1331 1

21/11/2014 Novembertocht De Margriete Stappers vzw 276 954 5

22/11/2014 12e Sint-Pieterstochten Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 447 1531 3

22/11/2014 25e Bruges by Night - 1e luik van de VierkunststedentrofeeDe Frisse Stappers Brugge 222 1910 1

22/11/2014 16e Herfsttocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 61 1413 36

23/11/2014 3e Sinterklaastocht Padstappers Geraardsbergen vzw 135 2408 2

23/11/2014 26e Stormtocht Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 24 2277 2

23/11/2014 27e Koude Voetentocht De Kwartels vzw 143 1509 2

23/11/2014 32e Zoniënwoudwandeltochten Ijsetrippers vzw B 025 2347 4

29/11/2014 15e Hoevetocht De 7mijl-stappers Moorsele 411 1472 155

30/11/2014 6e Kempische Ardennen Wandeling Wiekevorstse Stappers A 053 1614 2

30/11/2014 Vergeten wintertocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 78 2085 28

01/12/2014 Wintertocht rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 496 909 12

06/12/2014 Sinterklaaswandeling Watewystappers Tielt 423 1428 12

06/12/2014 Wafelentocht Wsv Land van Rhode vzw 196 1691 1

06/12/2014 Dijckentocht De Motestappers Koekelare 142 746 1

07/12/2014 Sint-Niklaastocht Wandelclub Beernem vzw 9 1056 6

07/12/2014 33e Sinterklaastocht - Viggaaltocht Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 84 1537 2

07/12/2014 Kerstmarkttocht Dominiek Savio Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 216 1447 17

10/12/2014 7e Wafelentocht Padstappers Geraardsbergen vzw 135 1009 1

13/12/2014 Last Post- en Kerstverlichtingstocht Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 207 1878 23

13/12/2014 Gent bij Nacht Florastappers Gent vzw 103 5279 10

13/12/2014 11e Wintertocht De Tervaete Stappers Keiem 439 716 12

14/12/2014 De Over-de-Grenstocht Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 8 1046 8

14/12/2014 Wintertocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 59 2299 7

16/12/2014 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 493 1179 15

20/12/2014 Gouden Carolus Christmaswandeling - Mechelen in kerstsfeer en in den doenkerWandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 129 2620 2

20/12/2014 Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer Brugsche Globetrotters vzw 177 3167 24

21/12/2014 20e August De Maeretocht Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 100 746 10

21/12/2014 7e Wandeltocht Oostende met Kerstlicht Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 11 1303 1

21/12/2014 Kersttocht De Heuvellandstappers vzw 89 1009 8

21/12/2014 33e Sint-Bavotocht Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 105 1615 2

21/12/2014 20e Putje Wintertocht - Jubileumtocht Wsv De Molenstappers Ruiselede 330 1834 12

21/12/2014 Eindejaarstocht Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 114 1370 2

21/12/2014 Wintertocht B.P.W.C. Wsv Leuven vzw B 031 1413 2

25/12/2014 Kerstmistocht Wandelclub Beernem vzw 9 1784 5

26/12/2014 Kerstsfeer in Damme Levenslijn Team Damme 463 1263 4

26/12/2014 Oudenaarde in kerstsfeer Hanske de Krijger Oudenaarde 233 2520 5

27/12/2014 Euraudax Andenne Euraudax België 258 87 2

28/12/2014 Wafelentocht Wsv Egmont Zottegem vzw 163 1836 1

28/12/2014 Hooggoedwandeling Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3 1537 2

28/12/2014 Rodeneuzentocht Velodroomvrienden Moorslede 347 1953 45

29/12/2014 7e Kerstwandeltocht Het Wandelend Paard vzw 477 547 1

29/12/2014 18e Kortrijk Feeëriek Wsk Marke vzw 12 2560 58  
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15DE  HOEVETOCHT te GULLEGEM  
zaterdag 29 november 2014  

vanuit OC DE CERF : De HEULEBEEK  te voet gevolgd ! 
 

Eind november en weeral toe aan onze laatste clubtocht voor 2014. Even herinneren . . . 

2014 JAAROVERZICHT
14°Steksel 

W ISSELB EKER   

13/4/2014

9°Sinksen-

tocht 

6/6/2014

Halfoogst 

15/8/2014

15°Hoeve 

29/11/2014

TOTAAL 

2014

STATISTIEK DEELNEMERS 1.598 515 742 1.472 4.327

Totaal aangeslotenen : 1.425 484 649 1.299 3.857

Totaal niet-aangeslotenen : 173 31 93 173 470  

We startten op ZONDAG 13 APRIL met de STEKSELTOCHT (wisselbeker) vanuit O.C.  
DE STEKKE te Moorsele en eindigden met 1598 stappers waaronder 139 leden, met een koele licht 
bewolkte ochtend, daarna een aangenaam lentezonnetje! 
Daarna op ZATERDAG 3 MEI onze eerste BUSREIS naar het prachtige BUITENLANDSE SLUIS met 74 
reisgenoten voorafgegaan door het immer verzorgde ONTBIJT in de BAMO school als aanvang van 
de dag met koel lenteweer(6°), zon, maar een strakke N-wind! 
Een maand later op VRIJDAG 6 JUNI een warme en zonnige SINKSENTOCHT vanuit de tent op de 
BARAKKEN te Moorsele en 515 deelnemers ! 
Met als zomertocht op VRIJDAG 15 AUGUSTUS onze kalendervaste HALFOOGSTTOCHT, deze maal 
vanuit  zaal LEYEDAELE op WEVELGEM PLATSE waarvan we met 742 wandelaars konden genieten 
onder prachtige wolkenluchten na een verdwaalde bui, en met stops in BAMO Moorsele en zaal 
TREEZEKE op de WEZELHOEK!        
Op ZONDAG 28 ZEPTEMBER waren er een 50-tal ingeschrevenen voor onze 2de BUSREIS naar het 
toen nog onbekende BERG, deelgemeente van KAMPENHOUT, voor een bosrijke omgeving en 
eerst koel, maar dan aangenaam stapweer!  
----------------------------- 
En vandaag krijgen we  onze 15DE HOEVETOCHT met de HEULEBEEK als ’’vloeiend leidmotief’’ 
voor het parcours door JAN PIERS uitgetekend. Met de afstanden: 5, 9, 15, 22, 25 en 31km is er 
keuze te over voor zowel de occasionele als de geoefende wandelaar!  We zijn eind november en 
het is uitkijken wat Sabine & Frank voor ons in petto hebben; maar de weergoden zijn ons al gans 
het jaar gunstig gezind en idem voor vandaag met droog, veel zon en 13° ideaal wandelweer! 
Gestart met veel goesting, maar er geraken was andere koek, eerst omleiding, dan volle parkings, 
maar een plaatsje in een zijstraat biedt uitkomst. Niet verwonderlijk, om 9u00 waren er al bijna 
500 paar wandelschoenen op pad! 

We schrijven ons in voor de 25km en zonder 
omwegen gaan we naar de Poezelhoek en het 
nu al 47ha groot PROVINCIAAL DOMEIN 
BERGELEN, gegroeid rond de 10ha grote vijver 
ontstaan door zandwinning voor de aanleg 
van de A17 in de jaren 70-tig!  Voor het 
ogenblik is men bezig met de grondige 
restauratie en verbouwing van de BULSKAMPHOEVE, waarvan de huidige gebouwen dateren uit 
1775 maar met al een eerste vermelding in 1548!  Het geheel wordt een grote cafetaria met 
voorzieningen voor de technische diensten die het domein onderhouden. Er is 2miljoen euro 
voorzien voor de werken aan de gebouwen en de omgeving; zoals het nieuw aangelegde 
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SPEELBOS met nieuw speeltuig opgesteld in een zandvlakte, wachtend op de 
volgende zomer en de kinderen, en waar we nu over een houten vlonder 
doorwandelen!     
Terwijl de struiken en bomen met hun laatste herfstkleuren pronken in het 
zonnetje, wandelen we in een 8lus rond de vijver nagestaard door de 
bosgeesten van kettingzaagkunstenaar KOEN VANDEWALLE! 

Met de keuze voor ‘’natuur’’ stappen we over de sompige bodem en volgen 
de natuurlijke bedding van de Heulebeek die hier ook de grens vormt van het 
domein. We komen weer uit aan het speelbos maar laten dat nu rechts 
liggen, en via een vernieuwd stukje groen verlaten we het domein voor de 
Hemelhofweg, de Aardappelhoek en de Ijzerpoort, en zoeken een 
heraangelegd fiets-en voetgangerspad op dat aansluit op buurtwegen die 
ons naar de sportvelden van de gemeente leiden.  Met nog een blik op de 
Heulebeek komen we voorlangs muziektempel BURLESKE, en tussen de 
werken aan het ‘’EI’’ door gaat het naar de startplaats en dit na 7.2km. 
Tijd voor een geurige koffie en een klapke met wandelvrienden. Als we terug 
starten is het half 
twaalf en volgen 
dezelfde weg tot de 
splitsing  aan het 

Steegje, en stappen alle afstanden linksaf 
tot voorbij de nieuwe rust- en verzorging 
instelling  HET GULLEHEEM.   

Na een opeenvolging van straatjes, 
wijkpaadjes met groene speelzones, en 
bosrijke parkjes komen we op den buiten 
waar een onverhard pad ons naar de Bissegemstraat leidt en vandaar naar de wijken Lommergoed 
en het groen van park Ter Walle.  

Na eerst de 5km, nemen we nu ook afscheid van de 7km, en wandelen de overige afstanden naar 
de fiets en voetgangersbrug over de R8 en vervolgens het bosparkje in van de grote wijk 
Kransvijver(waarmee gestart in 1973) en zo Heule binnen! Alles sluit aan op de jongensschool  
SPES NOSTRA (Broederschool) waar we in de polyvalente zaal na 5,5km onze rustpost vinden.  
De medewerkers hebben het hier druk daar de langste afstanden hier 2x (en de 30km zelfs 3x) 
toekomen! Half één en tijd om onze knorrende maag tevreden te stellen en onze keel te spoelen! 
We begroeten nog enkele bekenden en na nog een overzichtfoto beginnen we aan de lus van 

7,3km. We doorkruisen de omliggende 
straten en merken ter hoogte van de 
spooroverweg dat werken niet alleen een 
dorp is maar ook een activiteit. Terwijl een 
oldtimer ons half verbrande benzine 
dampen in het gezicht blaast gaat het een 
laag gelegen, ingesloten en aflopende 
weide in die aansluit op de hier diep 
stromende Heulebeek met aan de overzijde 
Shopping Center Kuurne. We volgen het 
oeverpad tot de wijk HEULE WATERMOLEN 
waarvan de dorpskern, samen met het 
voormalig Molenaarshuis, sedert 2004 

beschermd is als historisch dorpsgezicht. Daaronder vallen ook 22 arbeidershuisjes uit 19de eeuw 
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die zich in de Izegemstraat en de Heirweg bevinden! De wijk is ook een volwaardige parochie met 
een grote kapel gewijd aan Sint Godelieve en in 1868 gebouwd in opdracht van URSULA 
DINNECOURT. De moeder van URSULA, weduwe DINNECOURT-CARPENTIER had in 1845 de 
aanpalende kloosterschool opgericht. Het kerkje werd na een zware brand op 10 december 1988 

volledig gerestaureerd. We laten dit stukje geschiedenis achter 
ons en stappen langs het kerkhof weer het open veld in met 
zicht op ‘‘PREETJES MOLEN‘’ ,de zeldzame en enig 
overgebleven  
‘’vlas zwingel molen’’  in Europa, gebouwd rond 1866 door  
IVO DEPREZ. De molen en landelijke omgeving  is sedert 1994 
beschermd, samen met ander stukje erfgoed: de 
‘’HEERLIJKHEID van  HEULE’’ een omwalde hoeve met 
poortgebouw uit 1722 grenzend aan de met hoge bomen 
omzoomde Lage Dreef. In aanloop naar het centrum met zijn 

grote statige herenhuizen komen we voorbij  de prachtig gerestaureerde villa <<T’CRAEYENEST>> 
uit 1929 met een mooie gevelsteen ’’villa des ABEILLES’’ . Een infopaneel op het voorplan geeft 
gebeurtenissen weer van tijdens het oorlogsjaar 1918.  W.O.I  kostte 29 Heulse militairen en 49 
burgers het leven, waaronder 9 tijdens verplichte arbeidsdienst achter het front! 

Een beetje verdoken komt de EUTROPIUSKERK in zicht waarvan een eerste 
vermelding in 1143 en door de eeuwen heen verschillende malen verbouwd, 
waarbij de toren intact bleef. De toren (1545-1546) overleefde de GEUZEN 
(ca.1585), verbouwingen en zelfs de zware bombardementen van W.O.II 
waarbij  de kerk zwaar beschadigd werd. Opmerkelijk detail; gewone 
kerktorenhanen hebben geen poten; den deze wel!   

Op het marktplein staat ’’Tineke van Heule” een ondeugende 
maar levenslustige beeltenis naar een volksliedje over een 
fictief meisje  uit “HEULE”, en volgens mij een prachtig stukje 
muzikaal erfgoed!  ‘t Is geschreven door RENE DE CLERCK en 
op muziek gezet door EMIEL HULLEBROECK en kende veel 
succes, met als gevolg sedert 1964 de bekende TINEKESFEESTEN! 

Na dit stukje folklore komt de rustpost weeral in zicht waar de drukte aanhoudt. 
We zijn 19,5km ver en een kwartierke repos kan er wel vanaf voor we de laatste 
4,9km aanvatten. Ook nu zoeken we de Heulebeek op, ditmaal in het mooie 
kasteelpark dat langs twee zijden door haar bevloeid wordt. In het park vinden 
we naast imposante beuken, centraal aan de oever 
van de met kwekkende eenden bevolkte vijver, 

zeldzame, in prachtige herfstkleuren getooide moerascipressen met hun 
typische, opwaarts groeiende lucht wortels!  In begin 18de eeuw waren 
hier nog meersen, later kwam er een boerderij en daarna het kasteel, 
gebouwd in opdracht van de toenmalige burgemeester LAGAE. De 
Engelse tuin werd begin 1900 aangelegd door een Parijse tuinarchitect. 
Het kasteel en voormalig koetshuis zijn beschermd erfgoed.  

We volgen de rondlopende wandeldreef tot de westelijke uitgang en 
stappen naar de R8 die we dwarsen om vervolgens de wijk Laagweide  
en de gelijknamige hoeve op te zoeken! (nog altijd een beetje 
hoevetocht, je  weet  wel!). Terwijl een eenzame luchtballon geruisloos 
door de zonovergoten en wolkenloze hemel glijd, doorkruisen we De Knok, en met een blik op de 
open ruimte naar de watertoren toe wandelen we tussen de Hoge en Lage Kouter naar het tot 
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groenzone omgevormde Heule bekken dat met waterpartijen, rustbanken en een speeltuin een 
meerwaarde is voor de omwonenden. Het gelijklopende fiets- en wandelpad sluit aan op de 

Peperstraat, waar we in het zaaltje naast het 
gemeentehuis (we stappen hierbij over de 
ingekokerde Heulebeek!) de keus krijgen 
tussen een fruitsap of een warme 
KRUIDENWIJN van onze sponsor 
MANNAVITA GRATIS aangeboden door de 
club!!    Na dit hart verwarmd oponthoud 
hebben we nog een goeie km te gaan, en 
met GRAAVJES SCHEURE;  een grote 
dwarsschuur met open wagenkot, en enig 
overblijfsel van hoeve ’T GOED te 

WYNCKELE aan de linkerhand, draaien we het gangske in naar de Bissegemstraat  die we dwarsen 
naar D’OUDE PASTORIE, een volledig omwalde vroegere pastoorswoonst met een vermelding in 
1717 voor de huidige woning en al gekend in 1480!  Een groene verademing op enkele meters van 
het drukke centrum!  Jan stuurt ons hier achterom naar de Processiestraat en zijn zo op een 
boogscheut van De Cerf, ons einddoel, waar heel wat wandelaars nog nagenieten van een droge, 
zonnige en met veel groene plekjes gekruide wandeling!  We doen nog een klapke met MARC en 
ANNE, krijgen onze nieuwe Marching  + lidkaart 2015 met klevertjes en nieuw; een spaarkaart 
voor het JUBILEUMJAAR 2015, achteraf te besteden bij de Moorseelse Middenstand!   
Niet vervangbaar, dus goed bijhouden! Met dank aan MARC voor het vele werk!  Een dikke 
proficiat voor JAN en zijn helpers; een sterke afsluiter voor 2014 en bemoedigend voor het 
bestuur, parcoursbouwers en alle medewerkers om verder te streven naar kwaliteitsvolle 
wandelingen in de toekomst, en dit in naam van iedere wandelaar! 

Voor iedereen nog een gelukkig en gezond 2015 met veel wandelgenot! 

Tot nog eens!  Amerlinck Eddy.  
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SAMENVATTING 1.472

Aktivia 1.252

VWF 12

FFBMP 30

Niet-aangesloten wandelaars 173

Buitenlandse clubs / Andere clubs 5

TOTAAL 1.472

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS
8560 Moorsele 13
8560 Gullegem 32

8560 Wevelgem 19
Andere 109
TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 173

Aktivia
3 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 8

8 Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5
9 Wandelclub Beernem vzw 2

11 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 2
12 Wsk Marke vzw 45

34 Omloop Kluisbergen vzw 26

59 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 7
61 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 102

63 WSV De Kadees vzw 2
70 Wsv De Stormvogels Oostende vzw 2

78 Drevetrotters Zonnebeke vzw 68
87 Wsv De Sportvrienden vzw 2

89 De Heuvellandstappers vzw 41
91 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 2

100 Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 3
103 Florastappers Gent vzw 6

105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 12
120 WSV  Buitenbeentjes Landegem vzw 2

135 Padstappers Geraardsbergen vzw 4

137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 7
140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 53

149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene 2
150 Reynaertstappers vzw 1

163 Wsv Egmont Zottegem vzw 8
177 Brugsche Globetrotters vzw 2

180 De Witsoone Stappers Krombeke 20
194 Organisatiecomité '100km van Ieper' 2

196 Wsv Land van Rhode vzw 2
205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 6

207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 25
216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 82

217 De 12 uren van Lauwe 85

233 Hanske de Krijger Oudenaarde 24
245 Wsv De Brigandtrotters vzw 65

256 De Warden Oom Stappers vzw 21

271 Road Runners Torhout vzw 3

15de HOEVETOCHT  29-11-2014
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274 Op en Rond Tiegemberg 2

276 De Margriete Stappers vzw 12

303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2
304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 5

311 vzw De Nacht 1
323 De Winkelse Stappers 22

328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 51
330 Wsv De Molenstappers Ruiselede 6

332 vzw De Mirakelstappers Waregem 16
345 De Waterhoekstappers Heestert 17

347 Velodroomvrienden Moorslede 18
361 De Textieltrekkers vzw Vichte 35

364 De Trompe Deerlijk 5
376 De Chatons Ronse 8

383 de Trekvogels Boekhoute vzw 5

391 De Spartastappers Ardooie vzw 44
411 De 7mijl-stappers Moorsele 155

412 Kreketrekkers Kortemark 4
414 Comité 2000 1

421 De Staense Stappers 2
423 Watewystappers Tielt 18

441 Wandelclub "Op Stap Door Nukerke" 1
447 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 8

448 Stap Vooruit 1
449 Sportraad Zuienkerke vzw 1

463 Levenslijn Team Damme 1
469 De Klinkerclub 12

477 Het Wandelend Paard vzw 1

493 Aviflorastappers Ingelmunster 6
496 Sportkring Oostnieuwkerke 4

499 Guldenbergstappers Wevelgem 25
526 't Wandel Voetje 12

535 Waregemse Gordel vzw 2
TOTAAL Aktivia 1.252

VWF
A 012 Wsv Schelle vzw 2

A 035 Sint Michielstappers Brecht vzw 1

B 005 Wsp Heverlee-Leuven vzw 2
B 045 Marching Team 15 Wing 2

B 046 Wrc Manke Fiel vzw 1
O 002 Burchtstappers Herzele 4

TOTAAL VWF 12

FFBMP
HT 018 Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz 2

HT 060 Le Roitelet 2
HT 061 Les Marcheurs Police de Mons 3

HT 062 Les Trouvères club de marche 1
HT 067 Les Hurlus en Balade 11

HT 075 Mont-Marche Tournai 11
TOTAAL FFBMP 30

Buitenlandse + Andere clubs
ATB Lendelede 2
M L N 1

Vaste Vuist 2
TOTAAL BUITENLANDSE + ANDERE CLUBS 5  
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Rustig en genietbare 
Hoevetocht vanuit 

Gullegem Geschreven door Frans D’Haeyere 

De 7mijl-stappers uit Moorsele hadden met OC de CERF in 

Gullegem een ruime startplaats uitgekozen voor hun Hoevetocht.  

Het zou ook nodig blijken want de wandelaars stroomden al heel 

vroeg de zaal binnen. Het was zoeken naar een parkeerplaats,  

de omliggende pleinen stonden dan ook al snel vol. Een blik op het 

verzorgd uitgetekende parcours leerde mij dat vooral Heule  in de kijker stond. Ik koos voor 

de 20 km met een lus door het Provinciaal Domein Bergelen. Na het gebruikelijke kopje 

troost kon ik de weg op. Mijn parcours zou er als volgt uitzien: na 4,4 km (lus Bergelen) terug 

in de startzaal, een eerste rust in Heule na lus van 5,5 km, een tweede maal in Heule  

na 7,3 km en dan terug richting Gullegem met een stop na 3,5 km voor de warme wijn waarna 

nog 1,2 km rest tot het einde, alles samen goed voor 21,9 km. 

Gullegem werd voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1066 (in 2016 grote feesten n.a.v. 

950j bestaan). In 1682 kocht de familie De Cerf (zie de naam van het Openbaar Centrum) van 

de heerlijkheid Hondscote de dorpsrechten. Vanaf 1960 beleefde Gullegem een economische 

expansie, het inwonersaantal steeg tot boven de 9.000. Samen met de deelgemeenten 

Moorsele, Wevelgem en Gullegem werd de fusiegemeente Wevelgem gevormd.  

De Sint-Amanduskerk ligt vlakbij OC De Cerf en het gaat dan ook deze richting uit.  

De parochiekerk dateert van 1624 maar werd in 1787 herbouwd. In de 15e en 16e eeuw was 

Gullegem een mariaal bedevaartsoord. Het vereerde Mariabeeld verdween echter tijdens de 

geuzenopstand. Het beeld ‘Onze-Lieve-Vrouw met peer’ en twee barokke biechtstoelen alsook 

neogotische altaren maken deel uit van het interieur. Een reeks 19eeeuwse glasramen met 

heiligen tooien voorts de kerk. Naast de kerk staat het oorlogsgedenkteken. Algauw gaan we 

richting Bergelen met een ruime passage.  

Het 54 hectare groot domein ontstond rond een 

kunstmatig aangelegde zandwinningsput (Bergelenput) 

van 10 ha. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van 

de autosnelweg E403 (A17) rond de jaren ’70. Aan het 

storten van afval aan de zuidwestkust van de put 

kwam een einde in 1989 toen de gemeente Wevelgem 

de Bergelen-put en enkele aanpalende percelen 

aankocht dat de latere 6 jaar met circa 20 hectare 

werd uitgebreid. Intussen werd het een provinciaal 

domein. Het natuureducatief centrum ‘De Rand’ dat 

we voorbijkwamen maakt er deel van uit. Intussen 

werd bos met wandelmogelijkheden aangeplant, zijn 

waterpartijen aanwezig en worden hooiweiden langs de Heulebeek beheerd.  We doorkruisten 

het recreatief speeldomein.  Het is altijd heerlijk om door zo’n mooi stukje natuur te kunnen 

wandelen, het einde komt altijd te vroeg, na 4,4 km waren we terug in de startplaats. Het was 

er al heel wat drukker, ik maakte er een korte stop van. 

Nu ging het richting Heule langs rustige wegen. Het zonnetje was van de 

partij, echt koud was het niet en dus ideaal wandelweer. De 5,5 km waren 

dan ook zo voorbij. In de rustpost van de plaatselijke school was het 

behoorlijk druk, het was dus niet zo makkelijk om de medewerkers samen 

op de foto te krijgen, maar uiteindelijk lukte het toch.  Ik kon me 

opmaken voor de extra lus van 7,3 km, voorbehouden aan de drie 

grootste afstanden. Dat Heule iets heeft met de Vlaamse schrijver  

Stijn Streuvels (Frank Lateur) mag duidelijk zijn, straatnamen als de 

Vlaschaard benadrukken dat. Op 3 oktober 1871 werd de schrijver in 
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Heule geboren. Hij werd geboren als derde kind van Kamiel Lateur en Marie-Louise Gezelle, 

een jongere zus van priester-dichter Guido Gezelle. Nadat Stijn Streuvels school had gelopen 

bij de zusters in de plaatselijke nonnenschool, stuurden zijn ouders hem in 1883 naar het  

St.-Jan-Berchmanspensionaat in Avelgem. Van 1886 tot 1887 leerde hij de bakkersstiel  

in Avelgem, Kortrijk en Heule. In mei 1887 verhuisde heel het gezin naar Avelgem.  

‘De Vlaschaard’ (1907) is het beroemdste werk van Stijn Streuvels (werd ook verfilmd).  

We verkenden doorsteekjes, paadjes en groene stukjes doorheen het verstedelijkte Heule 

(voorgemeente van Kortrijk) tot we het Heulebeekdomein betraden, dat de gemeente 

Kuurne toebehoort. Het landschap rond de Heulebeek is typerend voor vrijwel de hele streek 

van Binnen-Vlaanderen. Kleine woonkernen, lintbebouwing en landbouw wisselen elkaar af. Dit 

kleine natuurgebied van 1,46 hectare is eigendom van het OCMW maar de stad heeft een 

huurovereenkomst afgesloten. Het gebied wordt regelmatig gemaaid met de bedoeling om het 

gebied toegankelijk te houden en tevens om de grond te verarmen zodat men een 

interessantere flora verkrijgt, goed voor vlinders. Ook voor de amfibieën en reptielen wordt 

gezorgd met permanente vijver met rietveld. 

Zo komen we stilaan weer de dorpskern van Heule 

binnen maar eerst is nog de wijk Molenhoek aan de 

beurt. Het voormalig molenaarshuis doet thans 

dienst als Cultureel- en jeugdcentrum Atelier 

Molenhuis, het is beschermd als monument sedert 

april 2004. Even verder zien we de Preetjes Molen 

in een weide. Deze vlaszwingelwindmolen werd in 

1866 gebouwd door Ivo Deprez, toenmalig eigenaar 

van de molen. Het is de nog de enige 

vlaszwingelmolen in Heule en omgeving of zelfs 

Europa. De molen bleef na heropbouw in werking tot na het overlijden van de molenaar in 

1913. In april 1944 werd de molen beschermd als monument. Vanaf 1992 werden de 

herstellingswerken aangevat, in 1995 werd ook de omgeving van de molen als dorpsgezicht 

beschermd. De molen is een herinnering aan de vroegere bloei van de vlasnijverheid in de 

Leiestreek en een overblijvend beschermd monument.  

We passeren nog enkele fraaie woningen vooraleer de kerk opdoemt. Net vóór het monument 

van Tineke van Heule gaat het linksaf richting rustpost maar ik ga toch even tot aan het 

monument. Tineke van Heule is een volksliedje over een fictief meisje uit Heule, het werd 

geschreven door René De Clercq en op muziek gezet door Emiel Hullebroeck. Zowat iedere 

Westvlaming kent de beginregels van het liedje: “Tineke van Heule, ons maartje, kan werken 

gelijk een paardje, kan melken, kan mesten, kan schuren gelijk de besten. Tineke van Heule, 

ons maartje, …”.  

De Sint-Eutropiuskerk werd verschillende malen verbouwd en vergroot, haar toren is sinds 

1937 beschermd. De kerk werd na de vernieling tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1956 in 

neoclassistische stijl herbouwd. Buiten de kerk staan links en rechts van de toren twee 

arduinen roepstenen. De kerk heeft een sober interieur.  De eeuwenoude doopvont herinnert 

aan het doopsel van Stijn Streuvels op 3 oktober 1871. Het grafmonument voor de ouders van 

Guido Gezelle werd opgericht in 1961 op de plaats waar ze begraven lagen.  Zo kwamen we 

terug op de rustpost. 

Het grootste deel van de tocht zat erop, restte mij nog de terugkeer naar Gullegem over een 

afstand van 4,7 km. Een doorgang van het park bij kasteel Lagae (in de volksmond  

’t Kasteel van Heule genoemd) kon niet uitblijven. In 1965 kocht de gemeente het domein 

van de familie Goethals op en werd het kasteel gebruikt als gemeentehuis. In het publieke 

park van 3 hectare staat het Streuvelsmonument van Jan Vandekerckhove uit 1971.  

Het park telt een vijver met zeldzame moerascipressen. Zowel het park als kasteel werden  

in 2004 beschermd.  

In het centrum van Gullegem bevindt zich de rustpost waar wij een gratis warme Italiaanse 

kruidenwijn aangeboden kregen, het opkikkertje deed goed. De laatste kilometer kondigde 

zich aan, hiervoor werd een ommetje gemaakt dat toch wel de moeite waard was. Aan de 

‘Oude Pastorie’ bevindt zich een mooie vijver waarvan de herfstkleuren tot hun volle recht 

komen. Hiermee kwam een einde aan een rustige herfsttocht. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Avelgem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
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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 !  

Fijne verjaardag    

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 DELPUTTE YORBEN, 31 GELDHOF RUDY, 31 VANLERBERGHE CHRISTINE. 

 

Februari : 1 SERVAEGE BERNARD, 3 VANHAUWAERT MAGDA, 5 DUPONT 

HILDE, 5 DUMORTIER LUC, 6 VAN LERBERGHE BENTEN, 6 LEMAYEUR 

MARCEL, 7 VANLERBERGHE JACQUES, 7 VANGHELUWE MARIE-JEANNE,  

9 NEYRINCK LUC, 9 VANHOUTTE ROSANNE, 9 OPSOMER GEERT,  

10 DELANNOY JAN, 10 VANWYNSBERGHE ROMAIN, 11 DEVELTERE KATRIEN, 

14 WITDOUCK ROSEMIE, 14 PORTE CARINE, 15 DEFRANCQ RIK, 17 SANTY 

MARC, 19 TANGHE NATHALIE, 20 DEPREZ JEAN MARIE, 21 DELEFORTRIE 

JENS, 21 DUMOULEIN KURT, 22 LIPPENS KATRIEN, 23 CASAERT RITA,  

23 BOONE MAURICETTE, 24 CAPPON JEAN-PIERRE, 25 CRAEYNEST 

KATHARINA, 25 DECLERCQ MARLEEN, 25 ACCOU ROSE MARIE,  

26 AMEYE MARC, 27 DELEU MARC. 

 

Maart : 1 GHESQUIERE JOOST, 2 CATTEEUW JOHAN, 2 COUCKE FILIEP,  

3 DECOCK ROSETTE, 5 DELPUTTE STEFAAN, 7 GHESQUIERE BJORN,  

7 VAN GLABEKE ESMERALDA, 8 BONTE LIEVE, 10 VANDROMME CHRISTIANE, 

11 BAERT GRETEL, 12 VAN LERSBERGHE SARAH, 12 DEVODDERE MYRIAM,  

12 HENNIN FRIEDA, 14 CLARYSSE EMMA, 15 MOERKERKE RIK, 17 MARTIN 

CAROLINE, 17 COTTYN ETIENNE, 19 DELANNOY SOPHIE, 20 DE BRUYNE ANJA, 

22 ACCOU JEAN-PIERRE, 23 VANDEWALLE DOMINIQUE, 24 REYNAERT 

JUSTINE, 25  MARTIN VEERLE, 25 CATTEEUW JOHNNY, 26 MAES FREDDY,  

27 VANFLETEREN JEANNINE, 29 VANNESTE MARLEEN, 29 PARMENTIER JAAK, 

30 BOONE CHRIS. 
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Er zijn ons ook droevige berichten toegestuurd : 

Zachtjes is van ons heengegaan CATELAIN ROSANNE  

(°3 juli 1934 †9 december 2014), moeder van Kathleen 

Vansteenkiste - Defraye Luc (clubsponsor DVV).   
   Dingen  d ie  i k  l i efheb,  ver laat i k   

 om d ingen  d ie  i k  l i ef  had terug  te v i nden .  

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

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is ons heen-

gegaan VERHAEGHE PATRICK (°6 december 1949  

†16 december 2014), oom van ons bestuurslid  
Danny Bultynck & van lid Nico Verhaeghe.   

 Als tranen een trap konden vormen en herinneringen een brug  

 dan klommen wij met z’n allen naar de hemel en haalde je terug. 

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

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 aantrekken 

om zo de nodige zuurstof op te nemen en zich 

te ontdoen van de gesloten-heid van de 

ziekenkamer. 

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

We melden u ook het blijde 

nieuws van de geboorte  

     (28 december 2014)  van  

ARAM DEVOS, achterkleinkind 

van Etienne Fievé - Monika Witdouck,  

       tweede kleinkind van  

Luc Vandenbogaerde - Carine 

Fievé.  
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Naast WANDELEN is MUZIEK 

een belangrijke hobby :  

op bezoek bij  Georges Porte  
Georges, geboren in 1946, is op dit ogenblik de ouderdomsdeken van de  Koninklijke harmonie 
Concordia,” Kunst naar Vermogen”. Hij is er spelend lid (trompet) sinds 1956. 
De aanleg tot musiceren werd hem via de genen doorgegeven.  Zijn grootvader, Emiel,  
de laatste kerkbaljuw in Moorsele, was reeds spelend lid (alto) van de muziek-maatschappij.   
Hij werd in 1936 gevierd als 50 jaar muzikant.  Ook vader René (bugel) was actief lid en samen 
met de broers Frans (klarinet), André (trompet) en Pol (hoorn) vormden ze dus een heus kwintet.  
Op dit ogenblik zijn ook zijn schoonzoon Jo en 2 kleinkinderen, Remco en Laurens, spelend lid  
van de harmonie. 

De eerste lessen notenleer werden gegeven ten 
huize van de toenmalige dirigent Michel Daldini.  
Samen met broer André trok hij naar de 
gemeentelijke muziekschool te Wevelgem.   
De lessen werden er gegeven door Julien 
Herman, later ook dirigent in Moorsele.  Na 8 jaar, 
in 1964, was hij er afgestudeerd.  Later, na zijn 
huwelijk met Emma Clarysse, volgde Georges 
nog 5 jaar harmonie aan de academie in  
Menen en…als gepensioneerde volgde hij er  
nog 3 jaar zang en werd tevens lid van  
het Sint-Lutgardiskoor. 
Maar Georges is niet alleen muzikant geweest.  
Hij heeft steeds een grote verantwoordelijkheid  
op zich genomen.  Reeds in 1969, onmiddellijk  
na zijn studies, werd hij opgenomen in het 
bestuur, eerst als secretaris (69-85), later als 
voorzitter (88-99).  Zo was Georges de eerste 
voorzitter die tevens spelend lid was, een traditie 

die sindsdien werd voortgezet.  Hij was ook 25 jaar lang bestuurslid van de Academie van Menen 
en Fedecambestuurslid (Federatie van Katholieke Muzieken) tussen 1976 en ’88.  Sinds 1999 is  
hij opnieuw gewoon bestuurslid.  Dit jaar werd hij gevierd voor zijn 45 jaar inzet in het bestuur. 

Welke waren de mooiste momenten?  Te veel om op te noemen, o.a.  

- 125 jaar KHC.  De vereniging werd gesticht in 1870.  De eerste vlag, die bewaard wordt  

in het repetitielokaal dateert van 1873. 

- de promoties van eerste afdeling naar Uitmuntendheid en later naar Ere-afdeling 

- de vele fedekam-onderscheidingen (kampioentitels). 

- allerlei concerten en taptoes in Brugge, Poperinge, Moorsele, Veurne, Grote Markt Brussel… 

- de legendarische Miss Ceciliaverkiezingen van de jaren ’70 en ’80 waarbij allerlei vedetten 

naar Moorsele kwamen: Ann Christie, Louis Neefs, Geert Hoste, Luc Appermont enz.  

- de buitenlandse reizen naar Denemarken, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en 

onlangs nog naar Oostenrijk.  

- de inhuldiging van ons nieuw repetitielokaal in het OC De Brouwerij in 1992. 

- de uitvoering van “The armed man” in 2012, samen met het koor. 

En de slechtste?  In ’86 wanneer we de promotie naar Superieurafdeling misten… 

mijn kleinzonen Remco Vandamme (links)  
en Laurens Detremmerie (rechts). Het is met Remco 
dat ik in 2012 te voet van Léon naar Compostella 
gewandeld heb (zo’n 320km!).  
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De harmonie maakte ongetwijfeld een evolutie mee tijdens je muziekcarrière? 
Zeker en vast.  Er waren vooreerst de opeenvolgende dirigenten Michel Daldini, (die Meester 

Vanoverberghe opvolgde) Julien Herman, André Cardoen, André Porte, Marc Defraye, Piet  

De Block en Aäron Eggermont.  Het instrumentarium werd meer en meer uitgebreid.   

Alleen geschoolde muzikanten kunnen nog lid worden, dat is na 5 jaar muziekschool….   

Er zijn nu ongeveer 60 muzikanten in de harmonie, een 20-tal in de drumband en  

de jeugdharmonie Mortsella telt ook een 25-tal leden.  Het bestuur omvat nu 10 leden, 

meestal jonge volwassenen. 

Tot slot: nog een woordje over de Ceciliavieringen. 

Vroeger was dit een feest met de ereleden met een klassiek schema: eucharistieviering, rondgang 
door het dorp en als slot een diner.  Nu is het meer een feest van en voor de muzikant,  
alhoewel de ereleden nog steeds meevieren.  Het is steeds een ludiek feest met veel sfeer en 

voorbereid door een werkgroep van muzikanten.  Dit jaar ging  
het door op 22 november, de feestdag van Sint-Cecilia. Maar nog 
steeds begint het feest met een H.Mis door de harmonie 
opgeluisterd, dit jaar was dat op 15 november om 17 uur.  

Georges is ook nog actief in de kerkfabriek als penningmeester en 
in het schoolbestuur als lid van de inrichtende macht. Hij is sedert 
eind 2003 lid van de Moorseelse wandelclub “de 7mijl-stappers” 
en neemt reeds meerdere jaren deel aan het 2daagse 
wandelweekend van de plaatselijke KWB die de GR-paden volgt. 

Artikel uit Kerk & Leven Moorsele, auteurs Dirk Lust & Hugo Decleir, 
aangevuld met eigen info. 

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

  Ben jij een bezige bij ?? Beoefen jij een opmerkelijke hobby ??  

  Ben jij al jaren actief vrijwilliger in één of andere vereniging ?? 

  Heb jij een uitzonderlijke prestatie op je palmares ?? 

  LAAT HET ONS WETEN en we plaatsen je eventjes in de kijker . . .  

  kwestie dat leden elkaar beter leren kennen !! 

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

CECILIA, patrones van muziek  

Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie. Ze zou zeer 

jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke 

familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230. 

Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Dit 

patronaatschap is gebaseerd op een verkeerde opvatting van de antifoon 

(beurtzang) van de vespers van haar feestdag, die luidt: Cantantibus organis 

Caecilia virgo in corde suo soli domino decantabat dicens fiat domine cor meum et 

corpus meum immaculatum ut non confundar.  

De verwijzing naar het orgel (organis) en de zang (cantantibus) hebben te maken met het 

feestgedruis op haar bruiloft. De zin wil zeggen dat zij zich "te midden van de feestmuziek" in 

haar hart enkel richt tot God in de hoop ook in haar bruidsnacht haar maagdelijkheid (corpus 

immaculatum) te kunnen bewaren. Dit lukt. Ze vertelt haar echtgenoot, Valerianus, dat ze een 

beschermengel heeft. Valerianus komt tot inzicht en bekering. Beiden sterven vervolgens als 

martelaren onder een hernieuwde vlaag van christenvervolging. 

De feestdag van de heilige is 22 november. 

Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten 

naar haar genoemd.    

        Uit WIKIPEDIA :  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cecilia_%28heilige%29  

langs de GR-IJzer 20/03/2011 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cecilia_%28heilige%29
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Secretariaatsberichten 

Hallo, 

2014 is niet meer ! Weer een jaartje ouder (letterlijk, want ik 
verjaar op 2 januari). Ook van mij de oprechte wensen voor 2015 : 

Weer een jaar voorbij, 
een nieuw begin dat maakt ons blij. 

             Wij willen jullie alle liefde en geluk toe wensen 
             en voor het nieuwe jaar de aller, aller beste wensen. 

 

2014 was voor onze club helemaal niet slecht te noemen !  We hadden op onze 

wandeltochten telkens de weergoden mee ! Het deelnemersaantal is dus merkelijk 

gestegen tegenover vorige jaren. Lees of bekijk het allemaal in het JAAROVERZICHT ! 

Ook als we de wisselbekerpunten bekijken, staan we op een mooie 75ste plaats met 

6.462 punten ! (2013 ; 86ste plaats met 5.436 ptn // 2012 ; 96ste plaats met 1.131 ptn // 

2011 ; 98ste plaats 1.215 ptn // 2010 ; 110de plaats met 1.094 ptn) 

Ook onze website trok heel wat lezers !  Op 24 november werd de 

kaap van 25.000 bezoekers overtroffen, met dank aan  

Jan Peirs voor het doorsturen van het bewijs !   

Wie was die mysterieuze bezoeker dan wel ?? 

Vooreerst wens ik alle leden die reeds hernieuwden van harte te 

danken voor de vlotte betaling. Dit zorgt niet alleen voor een vlot 

verloop . . . maar betekent voor mij en de club DE BEVESTIGING 

dat men graag bij ons is !  Ook de aangroei van het aantal 

NIEUWE LEDEN spreekt voor zichzelf . . . sedert onze 

15de
 Hoevetocht zijn er al meer dan 25 nieuwe aansluitingen. 

Er zijn ook nog enkelen (slechts 30) die  

hun lidgeld nog NIET hernieuwden . . .  

Dit is hun laatste clubblad !! VERGETEN ??   

Doe dan nu onmiddellijk de betaling : 12,5 € individueel of 

25 € gezinsprijs op de clubrekening (zie blz 2!) met 

vermelding lidgeld 2015.   

ZO GERAKEN WE TEGEN 1/2/2015  

met een ledenaantal boven de 300 !!        

De 7mijl-stappers zijn GOED BEZIG !.  

Op  2/1/2015 telt onze Club :   286  ‘betaalde’ leden.  
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WELKOM in onze club : 
SEGERS MARC SPARRENLAAN 22 8500 KORTRIJK 0473/67 25 09

ROGGEMBUCKE FANNY 0477/63 53 04

SEGERS LYNN SEGERS        EMILY

RUELENS EDDY DREEF TER WINKEL 31 8560 GULLEGEM 0478/59 55 85

DUPONT LINDA

BOONE MAURICETTE OVERAKKER 25 8570 VICHTE 056/77 56 13

DESMET NORBERT VIJVERLAAN 1 8560 GULLEGEM

VANMEERHAEGHE MONICA 0498/73 12 36

CRUTS ALFRED DE KNOK 30 8560 GULLEGEM 056/35 72 61 0494/36 28 23

TIJTGAT KRIST

DELVA DANNY SCHENDEKOUTERSTRAAT 12 8930 MENEN 056/53 02 77

TANDT MONIKA

GHEYSEN STEFAAN KLEINE IEPERSTRAAT 93 8560 GULLEGEM 056/40 22 48 0486/58 34 35

MARYSSE VERONIQUE

COTTYN KURT TOEKOMSTSTRAAT 10 8560 WEVELGEM 056/41 66 67

DERUYCK ANN 0476/51 63 03

COTTYN CHLOE

VANDECASTEELE DORINE JEZUÏTENGOED 27 8560 MOORSELE 0495/65 25 93

VANDEWATTYNE FREDDY KRAAIMEERS 18 8560 MOORSELE 056/41 92 90

DECAT YVETTE

VANDENDRIESSCHE JOHN WARANDESTRAAT 156 8560 MOORSELE 056/42 08 85 0495/24 71 10

DEMUYNCK SABINE 0495/54 19 64

WARMOES MARC KRANENBROEKLAAN 8 8930 LAUWE 056/42 49 16

DEBONNE MARIE-JEANNE

VERBRUGGHE ERIK DE WESTAKKER 81 8560 GULLEGEM 0498/54 96 42

BEKAERT DIDIER JEZUÏTENGOED 2 8560 MOORSELE 056/40 31 18

CHOMBAERT NANCY 0499/71 12 77  

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

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Graag nog even uitleg omtrent de SPAARKAART :  

Voor onze eigen leden alleen, enkel op onze eigen organisaties, 
zijn punten te krijgen. De kaart is niet vervangbaar, draag er zorg 
voor. Al onze tochten en 2 busreizen tellen voor 1 punt, de 
wisselbekertocht (STEKSELTOCHT) telt voor 2punten. Je vraagt 
een sticker op vertoon van je lidkaart bij inschrijving aan onze 
activiteit (wandeltocht), of je krijgt die op de bus (busreis). 

4 punten geven recht op een MOB-bon ter waarde van 5 euro, bij  
8 punten (=max) ontvang je 10 euro aan MOB-bonnen. Deze bon-
nen zijn in te wisselen bij uw aankopen bij de aangesloten (héél 
veel!) winkelzaken in Moorsele (voedingswinkel, groenten & fruit, 
apotheek, bakkerij, bloemen, café, dokter, kapper en kapsalon, 
voetverzorging, slagerij, schilderwerken, en nog zoveel meer!)  

Op deze manier zorgen we dat onze EIGEN LEDEN ook een NUTTIG GESCHENK 
krijgen ter gelegenheid van ons 15jarig bestaan in  2015. 
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Laten we ook nog even herinneren :  

       DE KORTINGSBON SPORTZAAK LAUWERS ! 

Het is een uitzonderlijke bon die niet enkel geldig is voor de aankoop van 
wandel-schoenen, maar ook kan gebruikt worden voor de aankoop van 
WANDELKLEDIJ.  

Er is echter een belangrijke opmerking : bij kledij geldt de korting van 

20%  NIET OP DE TOTALE AANKOOPSOM, maar enkel op 1 stuk !  

Voorbeeld : je koopt een paar wandelkousen en een thermische 
wandeltrui.  Uw korting geldt maar op 1 van beide artikels,  
ofwel op het paar kousen, ofwel op de trui.  Dus vooraf beslissen 

waarop u de korting wenst ! 

VERGEET OOK NIET ONZE CLUB TE VERMELDEN ALS  
JE ZOMAAR AANKOPEN DOET, want dit helpt ons  
een spaarbonus op te bouwen waarmee we waardebonnen 
ontvangen, die verloot worden onder onze leden op het 
nieuwjaarsfeest (in 2015 : 5x 20 euro en 1x 30 euro!).  

Of toon gewoon uw GEZINSLIDKAART die je ontvangen hebt bij uw Aktivia-lidkaart ! 

tot slot ; geniet nog even van enkele sfeerbeelden van ons nieuwjaarsfeest !  

     

      

    



 p.25 Clubblad 79          jan-feb 2015          (jubileum 15j bestaan) 
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10 tips om ook in de winter te blijven bewegen ! 

WEG MET DIE EXCUSES ! 
“Het is donker. Zo koud. Ik ben moe.” met de winter voor de deur ontbreekt het ons niet aan excuses om 
onze beweegactiviteiten te laten voor wat ze zijn. 

Ik zal wel zien 
Alles begint met een goede planning. Hoe concreter, hoe beter. Wat ga je doen, waar, wanneer en met  
wie ? “Ik zal wel zien”, werkt niet, zeker niet in de winter. Noteer je beweegactiviteiten in je agenda.  
Of beter nog, hang je planning uit. Dan is het moeilijker om ze aan de kant te schuiven. 

Het regent 
Denk goed na welke barrières er kunnen optreden en voorzie een alternatief. Stel, je hebt je voorgenomen 
om tijdens de middagpauze op het werk een kwartier te wandelen, of om te voet je boodschappen te doen, 
maar je hebt een hekel aan regen. Zorg dat er een paraplu klaar ligt, zo kan je op druilerige dagen toch een 
wandeling maken !  Of bouw een reservemoment in. Lukt het echt niet om te bewegen op het moment dat je 
gepland had, dan heb je nog een tweede kans. Je kunt ook kiezen voor een alternatief . . . vind je het te 
koud of nat, ga dan naar een fitnesscentrum. 

Ik heb geen tijd 
Het is het vaakst gehoorde excuus om niet te sporten of te bewegen. Maar strikt genomen heb je voor alles 
tijd, het is vooral een kwestie van prioriteiten stellen. Vind je het belangrijk om te bewegen, dan moet je dat 
voorrang geven op andere activiteiten. 

Ik heb geen tijd (bis) 
Bewegen kan je heel gemakkelijk combineren met andere zaken. Op die manier verlies je geen tijd. 
Voorbeelden bij de vleet : boodschappen te voet . . . geen parkeerproblemen of files, graag het nieuws zien 
en je hebt voor de rest van de avond geen tijd meer . . . zet je hometrainer voor je televisie ! 

Wat voor zin heeft het ? 
Sporten en bewegen hou je langer vol als je een doel voor ogen hebt. En dat hoeft niet meteen een 20km-
tocht of meer te zijn. Je doel moet realistisch zijn, maar toch lichtjes ook een uitdaging, zodat je succes kunt 
ervaren. Wil je in de winter zeker blijven sporten, plan dan een doel in het voorjaar. Zo ben je verplicht om 
aan de slag te gaan. 

Bewegen is saai 
Als je 5 keer per week steeds hetzelfde toertje gaat wandelen, kan dat inderdaad het geval zijn. Zorg voor 
afwisseling, steek variatie in je parcours, of leg je parcours af in omgekeerde richting. 

Hmm, misschien toch met de wagen 
Maak het jezelf zo moeilijk mogelijk om je beweegactiviteit over te slaan. Leg bijvoorbeeld ’s ochtends je 
loop- of wandelkledij klaar in de zetel. Wil je ’s avonds televisie kijken, dan wordt je er meteen aan herinnerd 
dat je andere plannen had. Heb je je voorgenomen om met de fiets naar het werk te rijden, zet dan je fiets in 
je garage achter je wagen. Twijfel je ’s ochtends toch, dan zal je net iets meer geneigd zijn om voor de fiets 
te kiezen. Een briefje aan de koelkast kan ook helpen als geheugensteun. 

Ik ben veel te moe 
Al te vaak verwarren we fysieke vermoeidheid met mentale vermoeidheid. Iedereen die sport of beweegt, 
heeft het al meegemaakt. Hoe moe je je ook voelt, na een training ben je vaak weer fris in je hoofd. Tijdens 
het bewegen komen er endorfines vrij . . . hoe vaker je beweegt, hoe leuker je het zal vinden. 

Pff, weer in mijn eentje 
Zie je ertegen op om altijd alleen te bewegen, nodig dan enkele vrienden uit. Zorg er wel voor dat ze van 
hetzelfde niveau zijn. Niets lastiger dan te moeten wandelen of lopen met iemand die veel sneller of trager is 
dan jou. Er bestaan nog meer manieren om je omgeving te betrekken. Vertel vrienden, familieleden of 
collega’s wat je doel is. Hoe meer mensen met jou meeleven, hoe groter je drang zal zijn om je doel te 
bereiken. 

Ik wil winnen 
Zeker voor beginnende sporters is dit een gevaarlijk uitgangspunt. Competitie kan voor hen net 
demotiverend zijn. Bewegen moet je vooral doen omdat je de activiteit op zich leuk vindt, niet omdat je 
iemand wilt verslaan. Als je toch in competitie wilt gaan, doe het dan met jezelf : ik wil elke dag een 
wandeling maken of ik wil twee keer per week naar het werk fietsen of sporten . . . 

VEEL SUCCES !    

naar een artikel van Dieter Herregodts, VISIE 26/12/2014 interview met Sport- en bewegingspsycholoog Filiep boen (KU Leuven). 
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WANDELKALENDER 
Voor een volledig en uitgebreid aanbod van 
wandeltochten verwijzen wij heel graag naar de 
MARCHING 2015 !   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: 
 

WANDELCLUB  

DE 12 UREN VAN LAUWE 

vrijdag 30 januari 2015 

Start vanuit een volledig nieuwe locatie : 

het prachtige OC DE COORENAER  
te Desselgem. 

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

Zaterdag 31 januari 2015  
4e Eierkoekentocht  

Porseleinhallen  Wevelgem 
Tijdens deze editie wandelt u in & rond het mooie Wevelgem, 

waar elk jaar de wielerklassieker "Gent-Wevelgem" plaats 

vindt. Verzorgde rustpost & muziek op de startplaats.  

Elk uur eierkoekentombola!   Honden welkom!   Vertrek richting Bissegem met 

onderweg voor elke wandelaar een gratis eierkoek & koffie in de eierkoekfabriek.  

 Zeker de moeite waard om de wandelschoenen boven te halen ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

   

http://www.marching.be/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Zondag  
22 februari 2015  
wordt een hoogdag voor 

Torhout.   

Wsjv Nacht van 

Vlaanderen  
en de Stad Torhout 

verwelkomen alle wandelaars 

die deelnemen aan de Nationale 
Wandeldag. 

Torhout krijgt dus nationale 
allures. Tussen haakjes dit heb-

ben wij al lang, wij zijn immers 
de oudste stad van het Graaf-
schap Vlaanderen (citaat van 

Burgemeester  N. De Cuyper). 

Alle afstanden vertrekken vanuit de sporthal (meer dan 1.000 zitplaatsen) richting nieuw aangelegd 
stadspark. Aan de rechterkant wandelt men voorbij het imposante nieuwe Stadskantoor van Torhout.  
In 2014 vonden alle administratieve diensten van de stad hier een nieuw onderkomen. 

Eens hier voorbij gaat het richting oud hospitaal Ten Walle.  

Vermoedelijk werd het hospitaal gesticht in 1229 door Johanna van Constantinopel (1205-1244), gravin van 

Vlaanderen. Door de godsdiensttwisten tijdens de geuzentijd in de 16de eeuw ging het ter ziele, waarna het  

in 1661 werd heropgericht. De zusters Augustinessen uit het hospitaal van Menen bevolkten het hospitaal in 

1666. De gebouwen die er nu nog zijn, stammen uit de 17de en 18de eeuw. Tijdens de Franse Revolutie werd het 

gebruikt als stapelplaats voor aangeslagen goederen. Later vond de gendarmerie er onderdak. De zusters werden 

nadien opnieuw eigenaar van de noordvleugel en de moestuin. In 1834 werd de oude hospitaalvleugel volledig 

eigendom van de stad. In 1840 werd het heringericht als een rusthuis voor ouderlingen. Nadien werd ten zuiden 

van de bestaande gebouwen een hospitaal gebouwd. In 1890 tenslotte werd de neogotische kapel gebouwd.  

In de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt als veldhospitaal. Door de bouw van het  

Sint-Rembertziekenhuis, kort na de Tweede Wereldoorlog, verloren de gebouwen hun hospitaalfunctie.  

Vanaf 1970 vond de stedelijke muziekacademie er haar onderkomen. Eind 2012 werd gestart met de restauratie 

die nu op zijn einde loopt. Ter gelegenheid van de Nationale Wandeldag kan deze site bezocht worden onder de 

deskundige leiding van een gids. 
Na een bezoekje aan Ten Walle stappen de kleinste afstanden naar hun eerste rustpost in de refter van het 
Houtlandinstituut. 
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5 - 8 - 10 km 

De 5 en 8 km maken een stadswandeling langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de binnenstad. 
Zij stappen voorbij het oud Vredegerecht van Torhout op het Conscienceplein. Op ditzelfde plein bevindt 
zich ook de ambachtelijke mosterdmakerij Wostyn. 

De 10 km gaat via een aantal mooie wandelpaden doorheen de wijk Torhout-Oost en een aantal rustige, 
landelijke wegen eveneens richting Houtlandinstituut. Na de rust gaat, samen met de 5 km en de 8 km, 
opnieuw richting stadscentrum voorbij een aantal toeristische troeven. 

Via de Beckhofwegel belanden we aan de achteringang van het domein Ravenhof. 

Het domein Ravenhof of domein Couppé, speelde in de 16de eeuw een belangrijke economische rol. In 1370 

heette het ’t Goet ten Walh. Het was de woonplaats van families van notabelen die er een stuk Torhoutse 

geschiedenis hielpen schrijven. Zo verbleef er de familie Decuypere, die een eeuw lang tot het begin van de  

18de eeuw een grote linnenblekerij uitbaatte. Hiervoor gebruikten de Decuyperes de lage weiden achter de 

stadsmuren tussen de huidige Wollemarkt, de Zuidstraat en de Kortemarkstraat. (Hier in de buurt vinden we 

trouwens de Blekerijstraat). In de 18de eeuw werd de familie van grootgrondbezitters de Pottere de nieuwe 

eigenaar, maar iets voor de eeuwwisseling werd het Ravenhof opnieuw verkocht aan Louis Wauters, een 

Torhoutse geneesheer die bekendheid verwierf door zijn vaccinatiewerk in de strijd tegen de pokken.  

Het domein werd daarna nog enkele malen verkocht tot in 1840 Renatus Van Oye de nieuwe eigenaar werd. 

Langs de Kortemarkwegel bouwde hij een linnenfabriek. Deze Torhoutse arts, vader van Gezelles lievelings-

leerling Eugeen Van Oye, werd een sociaal pionier in het Houtland, want op zijn kosten werd tussen 1850 en 1874 

“Van Oyes Reke” gebouwd, de eerste rij sociale woningen in Torhout. 

In 1906 werd het domein eigendom van de Torhoutse schoenmaker Oscar Hostyn 

die er een schoenenfabriekje oprichtte. Na zijn dood zette zijn vrouw de 

schoenenproductie verder, ook na haar huwelijk met Amedé Couppé. Men bleef er 

schoenen produceren tot 1951. Vooral vanaf 1960 verwaarloosde de familie Couppé 

steeds meer het domein. Gelukkig kocht de stad in 1990 deze ‘vergeten parel’. 

Ondertussen werd het gebouw gerestaureerd en kreeg het park een serieuze face-

lift.  
Sindsdien herbergt het Ravenhof de Torhoutse Dienst voor Toerisme en  
het Museum voor Torhouts Aardewerk. 

Dit museum is zeker een bezoekje waard. In een eerste deel van de tentoonstelling 

wordt heel wat aandacht besteed aan een degelijke inleiding over de thematiek van 

het aardewerk. Een overzichtelijk schema toont de aardewerksoorten en hun eigenschappen. Concrete 

voorbeelden tonen de aanmaak van de pot, van klei tot afgewerkt product. Blikvangers in deze ruimte zijn de 

topwerken van volkskunst uit de periode van de familie Willemyns. De vertegenwoordigers van deze familie 

brachten het zogenaamde 'Oud Torhouts' op de markt. Het verving de niet langer verkrijgbare, maar heel 

gezochte 'Engelse creamware', ten tijde van de continentale blokkade onder Napoleon. 

Het volgende deel toont nieuw-Torhouts aardewerk, uit de periode van de pottenbakkersfamilie Maes.  

In deze zaal zijn ook art-nouveau-ontwerpen van dezelfde familie te bewonderen. 

Het laatste gedeelte toont de invloed aan die de Torhoutse pottenbakkers door de eeuwen van het activiteit 

heen, hebben uitgeoefend op de andere pottenbakkerscentra in Vlaanderen en voornamelijk in West-Vlaanderen. 

Vaatwerk uit Kortrijk, Brugge, Bredene, Roeselare ... de bezoeker krijgt een volledig beeld van het aanbod van 

keramiek uit de late negentiende en de vroege twintigste eeuw in Vlaanderen. En Torhout nam daarin een heel 

bijzondere plaats in ! 

Daarna gaat het richting Markt met een passage voorbij de Sint-Pieterskerk, met zijn romaanse toren,  
en het oud stadhuis. De bouw van het eerste "stedehuys" op de Markt dateert uit het einde van de twaalfde 
eeuw. Het stadhuis wordt verschillende malen vernietigd en heropgericht en het huidige barokke stadhuis 
dateert van 1713. In 1943 reeds werd het als monument geklasseerd. 

De 8 km splitst nog eventjes af om via de Hogeschuurwegel een aantal kerkwegels in de binnenstad  
en de Finse piste op het sportstadion, samen met de 5 en 10 km, de aankomstzaal te bereiken. 

12 - 14 - 16 km 

De grotere afstanden gaan na het bezoek aan Ten Walle richting Groenhovebos. 

De geschiedenis van Groenhove gaat zeer ver terug. Midden-Vlaanderen was in de vroege historische tijden een 

uitgestrekte en zeer dun bevolkte heide. Later werden bosjes en ook enkele bossen aangeplant om in de 

groeiende houtbehoeften van de bewoners te voorzien. Ook het domein Groenhove zou tot de vroege bosjes van 
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de 11de tot de 13de eeuw behoord hebben. In de volksmond is het domein nog steeds gekend onder dan naam 

‘Nunnebossen’. 

Midden in het bos ligt het domein Virgo Fidelis, dat pas in 1955 gebouwd werd en oorspronkelijk bedoeld 
was om de kloosterzusters van het bisdom Brugge een "gezonde ontspanning en verfrissing" te bieden. 
Tegenwoordig doet het dienst als bezinnings- en congrescentrum. Recentelijk werd er een nieuw 
polyvalente zaal bijgebouwd en het is hier dat onze wandelaars eventjes halt kunnen houden voor een 
rustpauze. 

Voor de 16 km volgt nu een heerlijke lus doorheen het Groenhovebos en het domein Virgo Fidelis :  
een stevige portie natuur om tot rust te komen. 
Na een tweede rust in Virgo Fidelis stappen zij gezamenlijk met de 12 km en de 14 km, via een stukje 
Ruddervoordewegel richting Houtlandinstituut om dan samen met de kleinste afstanden richting 
stadscentrum en einde te trekken. 

20 - 25 km 

Tot nu toe hebben de grotere kilometervreters steeds in het zog van de kleinste afstanden gestapt. Na de 
doorsteek door het stadscentrum is het tijd voor hen om andere oorden te gaan opzoeken. 
De Hogeschuurwegel leidt de wandelaars even weg van de drukke Vredelaan en brengt hen alzo op de 
wijk Don Bosco alwaar voor hen ook een rustpost voorzien is. Via de prachtige panoramische gezichten van 
de gewezen Rockweide (ex-Rock Torhout) stappen zij naar de Groene 62. 

De Groene 62 is een prachtig fiets- en wandelpad, aangelegd op de zate van de afgeschafte spoorlijn Torhout-

Oostende. Bij het passeren van één van de drie spoorwegbruggen zie je duidelijk hoe diep de spoorweg 

ingesneden lag in de heuvelrug. De gewezen spoorlijn maakte in Torhout immers de wijdste bocht van het hele 

Belgische spoorwegennnet en bij het verlaten van het station van Torhout konden de oude stoomlocomotieven 

indertijd niet voldoende optrekken om de steile helling te nemen zodat de bedding uitgegraven moest worden. 

Alles met de schop uiteraard… 

We verlaten de Groene 62 om via de Verloren Kostdreef netjes afgezet te worden aan het volgende 
juweeltje : het domein De Warande. 

De Warande is een uniek stukje natuur, dicht aanleunend bij het stadscentrum. Eertijds was het een Duits 

militair kerkhof. Doorheen het domein heeft de Warandebeek een erg diepe bedding uitgeschuurd, wat voor 

onverwachte, mooie reliëfbeelden zorgt. Met een ietsje verbeelding waan je je hier in de Ardennen, zodat we 

werkelijk kunnen gewagen van een spetterend einde van de wandeltocht. 
Inderdaad, eens de Noordlaan overgestoken, bereiken ook deze afstanden via de Finse piste de 
aankomstzaal. 

30 - 35 km 

De 30 km en de 35 km volgen de vorige afstanden tot Don Bosco maar maken daarna nog een ommetje 
door het Bos van Wijnendale. 

Het Bos van Wijnendale is als landschap beschermd sedert 1980 en is een relict van het vroegere woud dat 

eertijds grote delen van Binnen-Vlaanderen bedekte. Het gebied werd eerst op het einde van de 18de eeuw op 

grote schaal ontgonnen. De aanleg van een aantal nieuwe wegen, zoals Brugge-Menen, Wijnendale-Beerst en 

Torhout-Oostende, speelde hierbij een voorname rol. Omstreeks de eerste helft van de 19de eeuw was het een 

vrij uitgestrekt, maar ook erg versnipperd bos. Pas rond de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw verkreeg 

het zijn huidig aaneengesloten karakter met de strak geometrische percelering. 

In 1984 verwierf de Vlaamse Gemeenschap een belangrijk deel van het bos. Zo’n 80 ha hiervan werden als 

wandelgebied opengesteld. Een aantal verharde paden zorgt voor een goede ontsluiting. Deze betonpaden werden 

nog aangelegd door de Duitsers die het Bos van Wijnendale tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten als 

munitieopslagplaats. Op een paar plaatsen zijn trouwens nog restanten van munitiehuisjes te zien. Diverse 

uitgezette routes laten ook een ruimere en avontuurlijkere verkenning van het bos toe, waarbij tal van info-

bordjes meer vertellen over de geschiedenis, de fauna en de flora. Het westelijk gedeelte van het bos (93 ha) 

fungeert als rust- en stiltegebied. Om verstoring van fauna en flora te voorkomen, wordt het bezoek ervan erg 

beperkt. Bij deze zone sluit trouwens het particulier jachtgebied van de familie Mathieu aan. 

Het Bos van Wijnendale duikt ook verscheidene malen op in de geschiedenisboeken. 

Maria van Bourgondië zou er verongelukt zijn tijdens een jachtpartij en later in de geschiedenis gebruikten de 

geuzen het bos als schuilplaats, van daar een andere benaming van het Wijnendalebos : het Geuzenbos. Ook de 

beruchte bendeleider Bakelandt hield er zich een tijd schuil. Hij werd trouwens gearresteerd in het huisje van 

zijn bijzit nabij het Fonteintje. 
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Het kasteel van Wijnendale heeft een heel oude geschiedenis 
en is als geen ander nauw verbonden met de geschiedenis van 
Vlaanderen.  

Het eerste kasteel werd hier gebouwd in 1085 door Robrecht de 

Fries. Zijn zoon, Robrecht van Jeruzalem, voltooide het voor hij 

van hieruit in 1096 op kruistocht trok. Het houten kasteel werd 

later in steen opgetrokken en voorzien van een sloot, dikke 

muren en een ophaalbrug. Het werd o.m. bewoond door Gwijde 

van Dampierre, vader van Robrecht van Béthune die algemene 

bekendheid verwierf door Consciences historische roman  

“De Leeuw van Vlaanderen”. 

Vanaf het einde van de 15de eeuw tot het begin van de 19de 

eeuw vervalt het kasteel en wordt het zelfs een poos tot neerhof gedegradeerd. In 1811 beval Napoleon zelfs de 

volledige afbraak. Mogelijk was het kasteel een doorn in zijn oog en herinnerde het te veel aan de nederlaag van 

het Franse ridderleger tegen het Vlaamse volksleger in 1302. Slechts drie torentjes bleven overeind en die zijn 

aan de zijkant van het kasteel nog duidelijk te herkennen. Tijdens het Hollandse Bewind kocht de familie 

Matthieu de ruïnes en herbouwde het slot waarbij gelukkig de middeleeuwse karakteristieken behouden bleven. 

Het kasteel haalde nog even de geschiedenisboeken toen Leopold III er tijdens de meidagen van 1940 verbleef 

en er zeer tegen de zin van de naar Engeland gevluchte regering de capitulatie afkondigde. Sedert de 

restauratie zijn delen van het kasteel gedurende een bepaalde periode voor het publiek opengesteld. Onlangs 

werd er nog zwaar geïnvesteerd om de toeristische belangstelling voor het kasteel en Torhout te optimaliseren. 

Vlakbij de zij-ingang van het kasteel tref je een fraai gerestaureerde ijskelder aan, alsook het bekende 

Kapelletje van Wijnendale. Dit fraai gerestaureerde kapelletje was ooit een druk bezocht bedevaartsoord voor 

de inwoners van Torhout en omstreken. Over de geschiedkundige oorsprong is weinig geweten, maar zoals bij alle 

bedevaartsoorden doen verschillende legendes de ronde. Sommigen beweren dat de kapel gebouwd werd op de 

plaats waar Maria van Bourgondië haar dodelijke val maakte tijdens een jachtpartij. Een andere legende vertelt 

dat deze kapel opgericht zou zijn uit dankbaarheid voor het ontdekken van een bron tijdens een heel droge 

zomer. Een nog meer verbreid volksverhaal heeft het over twee arme, onschuldige kinderen die op deze plaats 

door struikrovers zouden zijn omgebracht. 

De bekendste legende blijft echter de volgende : het oude Mariabeeldje in de kapel werd destijds door een 

vrome man uitgesneden in hout en aan een oude eik gehangen om daar vereerd te worden. Vele jaren gingen 

voorbij en tal van generaties kwamen er het beeldje vereren tot uiteindelijk de dag aanbrak dat de eik geveld 

moest worden. Men bracht het beeldje over naar de kerk van Torhout. De volgende dag echter vond men tot 

eenieders verbazing het beeldje terug op de plaats waar de eik gestaan had. Dat voorval herhaalde zich steeds 

weer tot men uiteindelijk besloot op die plaats een kapel op te richten waarin het beeldje geplaatst kon worden. 

Lang geleden, toen Vlaanderen nog een vroom land was, bestond de traditie om met oudejaarsnacht, doorheen de 

bevroren en besneeuwde velden, naar het kapelletje te trekken. Een soort Katertocht avant la lettre dus… 

Na een rustpost in het 'dorp der mirakelen', Wijnendale, keert de 30 km op zijn stappen terug en krijgen  
zij via de Groene 62 aansluiting bij de 20 en 25 km om samen met hen richting aankomst te stappen. 

De 35 km keert via het Revinzepad en een prachtige privé-bosdoorsteek, nog eventjes terug naar  
Don Bosco om dan ook samen met de 20 en 25 de aankomst te bereiken. 

42 - 50 km 

De 42 km volgt het zelfde traject als de 35 km maar met een extra 
lusje naar het Provinciaal Domein en het kasteel d'Aertrijcke. 

Het kasteel d’Aertrycke, eertijds ook het kasteel de Maere genoemd, 

werd gebouwd tussen 1869 en 1871 door baron August de Maere, de 

grondlegger van de Zeebrugse haven. Het wordt nu gebruikt als 

gastronomisch restaurant (PASSIM). 

Even sprookjesachtig als het kasteel is de prachtige tuin- en 

parkaanleg. Het oude, bosachtige domein werd door August de Maere 

en zijn parkarchitect Louis Fuchs herschapen in een uitgebalanceerd 

19de-eeuws kasteelpark. Fuchs was trouwens een befaamd tuinarchitect die o.m. ook het Terkamerenbos 

ontwierp. Als waterbouwkundig ingenieur plaatste August de Maere zijn kasteel midden grote watervlakken die 

het geheel een rustige en poëtische aanblik geven. De twee vijvers, vooraan een langwerpig oppervlak van 1 ha en 

achteraan een cirkelvormig van 2 ha, accentueren de pracht en het sprookjesachtige van het kasteel.  

Een systeem van opeenvolgende watervalletjes verbindt de vijvers met de Moubeek. Ook de beplanting en de 



 p.32           Clubblad 79          jan-feb 2015          (jubileum 15j bestaan) 

tuin getuigen van een verfijnde en exotische smaak. Dicht bij het water en de watervalletjes staan bijvoorbeeld 

enkele prachtige moerascipressen met typische ademhalingswortels die als stokken boven de grond uitsteken. 

Daar natte grond zuurstofarm is, bezorgen deze wortels de boom in het moerassige gebied de nodige zuurstof. 

Deze bladverliezende naaldboom kan in zijn land van herkomst een hoogte van 45 meter bereiken.  Let ook op 

het idyllische boothuis bij de achterste vijver. Bij de voorste vijver treffen we ook een prachtige Noord-

Amerikaanse tulpenboom aan én een monumentale sequoia. 

De 50 km wordt na de controle in het Houtlandinstituut getrakteerd op een prachtige extraatje vol natuur : 
het Mo ereve ldpad ,  zonder twijfel een van Vlaanderens prachtigste wandelpaden.  
Onvoorstelbaar mooi slingert het pad zich kilometers lang door de velden en langs de kronkels van diep 
ingesneden beekjes. Je raakt er niet op uitgekeken ! 
Op deze uitgestippelde wandelroute wordt de landelijke omgeving ten westen van Torhout verkend.  
Een bont lappendeken van weilanden en akkers doorsneden met kleine waterlopen zorgt voor een 
aangenaam, afwisselend landschap. Men ontmoet er vooral rustige, landelijke weggetjes en tal van 
boerderijen. De overwegend familiale hoeven zijn voornamelijk gemengde bedrijven: naast akker- en 
veeteelt wint de groenteteelt de laatste jaren steeds meer aan belang. Een graspad brengt de wandelaar 
eerst naar de vallei van de Koebeek en de Spanjaardbeek. Het bochtig traject biedt tal van verrassende 
uitzichten. Vervolgens wordt het gehucht de Vijfhuishoek aangedaan. Door dit rurale gebied liep voorheen 
de spoorweg Ieper-Torhout. 
De terugweg leidt langs het voormalige Moereveld, ooit een onherbergzaam heidegebied dat later een 
tijdlang als zandgroeve fungeerde. Na deze prachtige natuurdoorsteek vervolgt de 50 km de 42 tot de 
aankomst. 

OOK IN ZOTTEGEM EN 

MERKSEM GAAT OP  

22 FEBRUARI EEN 

NATIONALE WANDELDAG 

DOOR !   Meer info via :  

http://www.nationalewandeldag.be/ 

of in uw MARCHING 2015. 
 

 

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

Met deze tocht is het de bedoeling om de 

deelnemers de mooiste plekjes en de mooie 

historische gebouwen van de grensstad, Menen, 

te laten ontdekken. Maar ook zij die het liever 

iets groener zien zullen zeker aan hun trekken 

komen. 

We starten naar gewoonte vanuit de refter van 

de Sint-Jorisschool aan de Fabiolalaan te Menen.  

Er is ruime parkeergelegenheid in de dichte 

omgeving. 

http://www.nationalewandeldag.be/
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KAZEMATTENTOCHT    28.02.2015  
door    DE  12  UREN  VAN  LAUWE 
Alle afstanden starten gezamenlijk via het Vaubanstadion om zo de Leievallei te bereiken. 

We gaan de Leiebrug over om zo de rechteroever van de Leie te bereiken. Hier nemen tijdelijk 

afscheid van de 7 km die via de Wimbledonwegel bij de watertoren aankomt. 

De 12 en 18km gaan na de splitsing met de 7km naar het Diefhondbos. Dit 7ha grote 

speelbos is gemaakt bovenop een vroeger huisvuilstort dat gebruikt werd tot  

de ingebruikname van de verbrandingsoven van Menen. 

Na de hereniging met de 7km-stappers trekken de 3 afstanden gezamenlijk naar de wijk  

De Barakken, het winkelgebied van Menen. Aan de brug van de Rijselstraat verlaat de 7km 

opnieuw de overige afstanden om terug naar St.Joris te stappen voor een rustpauze.  

Na de opfrissing nemen ze de kleinste afstand (3,2km) mee voor een ontdekking van  

de historische binnenstad. Ze komen zo langs Het Schippershof. Deze 17de eeuwse 

afspanning doet momenteel dienst als stadsmuseum en lag oorspronkelijk aan de oude 

Leiebrug. Van hieruit gaan ze de Oude Leielaan in. Hier stroomde tot in 1969 nog de Leie maar 

vormt sedert de demping tot een groen en rustig wandelgebied. Ze nemen de Blekerijvesting 

en belanden zo aan de oever van de dode Leiearm. Hier wacht hen een gratis opwarmertje 

in de vorm van een lekkere jenever. Ze dalen nu af naar de Kazematten, deze bomvrije 

ruimtes, waarnaar deze tocht is genoemd, werden in de 17de eeuw, in opdracht van Lodewijk 

XIV door Vauban gebouwd. Van hieruit stappen we verder de binnenstad in en komen via de 

bezienswaardige St.Franciscuskerk naar het Belfort dat men op deze dag uitzonderlijk 

gratis kan bezoeken. 

Via de Grote Markt met het classicistisch stadhuis uit 1782 komen ze langs de Piketpoort  

het Brouwerspark in. Zo stappen ze naar het Leopoldplein waar zicht het vroegere militair 

hospitaal bevind (nu politiebureel). Zo word het stilaan tijd om de eindmeet te bereiken. 

De wandelaars die kozen voor de 12 of 18 km nemen na de splitsing richting Frankrijk.  

Een jaagpad brengt hen de grens over en zo komen ze in buurgemeente Halluin om even  

te rusten. De 18km maakt van hieruit nog een lus die hen een het mooie stukje 

natuurgebied van de Kluit Put, wat in het Vlaams, gat in de klei betekende, laat ontdekken. 

Hier werd indertijd naar klei gegraven voor dakpannen-fabriek. Nu is het naast een 

drukbezochte visvijver ook een uitgelezen natuurgebied voor sporters en wandelaars.  

Via de containerhaven en de nieuwe sluizen bereiken ze opnieuw de Salle Declercq voor  

een 2de rustpauze. 

De 12 en 18 km gaan nu samen terug de grens over en maken nog uitgebreid kennis met 

mooie natuur op het Leie-eilandje. De Oude Sluizen brengen hen goed en wel terug  

op Belgische bodem en na de welverdiende jenever gaan ze nog eens mee op stap met  

de kleinere afstanden om eveneens de Menense binnenstad te ontdekken. 

In de startzaal kunnen ze genieten van onze vermaarde wafels of van een lekkere 

Franse picon. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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7mijl-stappers MOORSELE 
 

 
 

           
 

BELANGRIJKE DATA 
15de Stekseltocht  zondag 12 april 2015 

1ste Busreis met ontbijt vrijdag 1 mei 2015 

10de Sinksentocht  vrijdag 22 mei 2015 

Halfoogsttocht  zaterdag 15 augustus 2015 

Helpersfeest   zaterdag 10 oktober 2015  

2de Busreis zondag 20 september 2015 

16de
  Hoevetocht zaterdag 28 november 2015 

 

 

             
 

Neem regelmatig een kijkje op onze WEBSITE  

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