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 Woord van de voorzitter. 

Beste 7mijl-stappers, 

Onze 16de Stekseltocht is voorbij : dank aan alle medewerkers voor hun 
inzet. We zijn fier dat we telkenmale op zoveel enthousiaste helpers 
kunnen rekenen (ditmaal konden sommigen niet meehelpen, maar 
misschien een volgende keer!). De weergoden waren ons zeer goed 
gezind; bij aankomst was iedereen tevreden, een prachtig parcours . . . 
zowel korte als langere afstanden. Met 1.600 deelnemers was iedereen moe maar zeer 
tevreden! 

We zitten echter niet stil !  Onze volgende activiteit staat al voor de deur : onze  
11de SINKSENTOCHT. Weerom werken wij samen met het Feestcomité DE BARAKKEN op  
vrijdag 13 mei. Het parcours is door mij, met hulp van Jan, samengesteld. Alle afstanden  
(4-8-14-18-22) vertrekken naar het centrum van onze gemeente en doen voor het eerst  
een nieuwe rustpost aan : Het Sint-Jozef Rustoord, Sint-Maartensplein Moorsele. De langere 
afstanden (14-18-22) trekken door naar Ledegem (rustpost ACW-lokaal). De grootste afstand 
doet daar nog een lus vooraleer terug te keren naar de starttent. 

29 mei is er dan onze BUSREIS. We vertrekken om 7 uur aan de kerk op het Sint-Maartensplein te 
Moorsele richting Lichtaart (Antwerpse Kempen). Het is een dubbeldekker want jullie waren 
weer massaal ingeschreven! We worden verwelkomt door de Pompoenstappers met een 
wandeling 85% door de bossen van Lichtaart & Kasterlee. De terugweg is voorzien rond 16u15 
(bevestiging op de bus). 

Vergeet ondertussen ook niet uw stappen te tellen gedurende de maand mei, en registreer deze 
op www.10000stappen.be ELKE STAP TELT ! ! ! 

Dit is alweer het laatste clubblad vóór de vakantie. Het volgend clubblad verschijnt tegen 
halfweg september. Mag het voor iedereen een aangename en ontspannende vakantie worden 
met heel veel wandelplezier. En misschien zien we elkaar eerder terug op het einde van de 
Kortrijkse Congé met onze HALFOOGSTTOCHT op 15 augustus (parcours Gert Vanhauwaert). 
Vergeet ook niet onze sponsors voor allerhande zaken of benodigdheden bij je dagelijkse 
aankopen!  

         TOT  STAPS  ! 
                                                    jullie voorzitter   
 

                            Etienne Cottyn 
========================================================= 

 

  nieuwe   

 sponsor 

http://www.10000stappen.be/
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?. 

 

datum Tochtnaam Naam organisator
C

lu
b

 

n
r

T
o

ta
a
l

7
m

ijl

1/03/2016 Rondom De Lavendee De Motestappers Koekelare 5142 488 3

5/03/2016 M.P.I .-Tochten Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 3304 921 1

5/03/2016 Molentocht - Omer Watteztocht Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 1301 7

5/03/2016 Krokustocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 1683 32

6/03/2016 2e Ajuintocht Aalst WSV De Kadees vzw 3063 1797 1

6/03/2016 Lentetocht Wsv Club 76 Merksem vzw 1007 1273 1

6/03/2016 32e Verloren Kosttocht Nacht v Vlaanderen Torhout 5100 1341 3

6/03/2016 't Voals Plat - Lendeleedse Marching Sportraad Lendelede 5534 471 17

7/03/2016 Lentetocht in Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 748 11

8/03/2016 Boer Bavo's lentetocht Bavostappers Bavikhove 5504 1121 18

10/03/2016 Vuentecatocht Wsv Land van Rhode vzw 3196 1111 1

12/03/2016 Super Klype tocht Wsv Chatons Ronse vzw 3376 1684 2

12/03/2016 Bossentocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 2297 8

12/03/2016 Primeurtocht 't Wandel Voetje vzw 5526 1253 61

13/03/2016 37e Marsen van Aalter Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 1934 1

13/03/2016 Lentetocht Wsv De Heikneuters vzw 2006 1952 2

13/03/2016 Krokodillentocht Spoetnikstappers vzw 5363 1098 4

13/03/2016 2e Lenteklassieker De Randstappers 3432 1250 4

13/03/2016 29e Dwars door de Westhoek Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 2020 18

13/03/2016 21e Lentetocht De Kindervriend Wsk Marke vzw 5012 2673 49

16/03/2016 Midweektocht Wsv Egmont Zottegem vzw 3163 1796 1

16/03/2016 Bostocht W.S.V. De Boskabouters vzw 2049 780 2

17/03/2016 15e Lentetocht De Tervaete Stappers Keiem 5439 929 7

19/03/2016 Ruidenbergtocht Michiel Mispelonvrienden 5295 570 4

19/03/2016 Dwars door het Beverhoutsveld vzw Vredeseilanden 5297 909 4

19/03/2016 26e Gulden Eitocht - Viggaaltocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 2577 5

19/03/2016 Dwars door de Frontstreek Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 1191 13

20/03/2016 Sint-Annatochten Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 1056 2474 1

20/03/2016 1e Voorjaarswandeling Vreugdestappers Huldenberg 4386 972 1

20/03/2016 2e Kleine Steepletocht - Zonneburcht Het Wandelend Paard vzw 5477 1467 10

20/03/2016 17e Memorial March of Peace Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 1565 53

22/03/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1296 19

24/03/2016 1e Hovaardige Boer wandeling Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 3494 909 1

25/03/2016 6e Scaldistocht De Waterhoekstappers Heestert 5345 333 4

26/03/2016 Lentetocht W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 2027 1135 2

26/03/2016 26e Leeuwtocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 1817 10

26/03/2016 Pater Lievenstocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 1547 52

27/03/2016 13e Zeeltrekkerstocht Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 3447 827 3

27/03/2016 Vlaams-Brabant Wandelt - Grashopperstocht WC De Grashoppers vzw 4044 2574 4

28/03/2016 24e W.A.K.-tocht Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 3304 652 2

28/03/2016 25e Paaswandeling - Euregio Marching Trophy Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 2070 732 2

28/03/2016 Kemmelbergtocht De Heuvellandstappers vzw 5089 816 8

29/03/2016 Lentetocht De Lummense Dalmatiërs vzw 2087 832 2

29/03/2016 20e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 5323 625 12
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?. 

 

datum Tochtnaam Naam organisator

C
lu

b
 

n
r
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o
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ijl

1/04/2016 Leietocht De 12 uren van Lauwe 5217 1191 38

2/04/2016 Blarentocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 1714 14

2/04/2016 Beretocht W.C. Izemberevrienden 5102 800 16

3/04/2016 30e Parel van het Hageland Globetrotters Hageland vzw 4036 2185 2

3/04/2016 Meetkerkse Moerentocht Sportraad Zuienkerke vzw 5449 1973 25

4/04/2016 Rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 886 17

6/04/2016 Puitenklopperstocht - Donkmeertrofeee 2016 Boerenkrijgstappers vzw 3450 1220 4

6/04/2016 Memorialtocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 633 15

8/04/2016 Rondom Ruiselede Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 984 7

9/04/2016 8e Lententocht Ons Erf Stappers 5514 678 2

9/04/2016 24e Tongenslijperstocht WJC Denderklokjes Lebbeke 3226 1219 4

9/04/2016 Lentekriebels wandeltocht Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5008 945 5

9/04/2016 Rodenbachtocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 1454 13

10/04/2016 30e Globetrotterswandeltocht Brugsche Globetrotters vzw 5177 1680 1

10/04/2016 32e Reynaerttocht Reynaertstappers vzw 3150 2360 2

10/04/2016 26e Hoppelandtocht De Witsoone Stappers Krombeke 5180 1079 4

10/04/2016 16e Stekseltocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 1600 164

12/04/2016 16e Zandetocht Wandelclub Beernem vzw 5009 986 4

13/04/2016 Lentetocht De Staense Stappers 5421 695 6

15/04/2016 Start Driedaagse Kaaswandeltocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 5078 640 7

16/04/2016 7e Wandelen met Prins Karel en Ensor Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 807 2

16/04/2016 Koppenbergtocht Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 1341 5

16/04/2016 La-Ko-Sta tocht Kreketrekkers Kortemark 5412 744 9

16/04/2016 Driedaagse Kaaswandeltocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 5078 755 21

17/04/2016 Manke Fieltochten Wrc Manke Fiel vzw 4046 2060 1

17/04/2016 13e Rooiveldtocht Pasar Oostkamp 5318 1062 2

17/04/2016 Mattentaarttochten - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 4458 4

17/04/2016 Natuurtocht Watewystappers Tielt 5423 1512 17

17/04/2016 Driedaagse Kaaswandeltocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 5078 1572 40

19/04/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1296 23

20/04/2016 Midweektocht Wsv Egmont Zottegem vzw 3163 1694 1

22/04/2016 Buencamino Lentewandeling in het kader van de Week van de ZeeBuencamino vzw Step Forward 5533 661 1

23/04/2016 Spijkerbostocht - Lentewandeling Wandelclub 'Op Stap Door Nukerke' 3441 1411 2

23/04/2016 3e Pekkerstocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 1443 37

24/04/2016 Bloesemtocht Loonse Tsjaffeleers vzw 2039 1902 2

24/04/2016 4e Vlaanderens Mooiste Wandeltocht Everbeekse Wandeltochten vzw 3282 1561 4

24/04/2016 22e Lentetocht De Winkelse Stappers 5323 621 24

26/04/2016 Muziekbostocht Wsv Chatons Ronse vzw 3376 464 5

26/04/2016 6e Lentetocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 436 10

27/04/2016 12e Grastocht De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 553 3

30/04/2016 Husdinetocht Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3091 1501 4

30/04/2016 De Blankaarttocht Wandelclub Hoger Op Woumen 5473 1278 13
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 KWB-wandelweekend.   
 19-20 maart 2016. 

De 17de tweedaagse trekkerswandeling trok met 20 KWB-mannen 
over het parcours van de GR du Littoral.  GR staat voor GROTE 
ROUTE - paden, de welgekende ROOD-WITTE gemarkeerde routes ! 
We verzamelen aan de kerk in Moorsele en vertrekken stipt om 7u30. 

Dit jaar zijn de 7mijl-stappers opnieuw goed vertegenwoordigd ! 

 

We worden verwelkomd in een rustig cafeetje in De Panne en wachten op het pendelen van de wagens. Omstreeks 
10 uur kunnen we starten! Vandaag wordt het een kustwandeling. We nemen afscheid van Leopold I en volgen de 
kustlijn. Na Bray-Dunes gaan we de duinen in (Dunes Marchand) en komen aan in het dorp Zuydcoote. We hebben nu 
8 km gestapt en het wordt tijd om te picknicken. 

Daarna gaat het weer naar het strand en lopen het dorp Leffrinckoucke voorbij. Nog eventjes en we bereiken ons 
doel. Maar vooraleer St.Malo les Bains (Duinkerke) binnen te stappen 
worden we nog geamuseerd door een groep kite-surfers (soort 
skateboard met parachute) die hun beste kunstjes demonstreren. We 
hebben zo’n 22 km gewandeld en overnachten in de jeugdherberg 
L’Escale op basis van halfpension, maar vooraleer aan tafel te gaan wordt 
zoals de laatste jaren de gewoonte geworden, een aperitiefje (een lekkere 
picon) aangeboden door KWB ! 

 

 

 

 

 

 

8 9 

10 
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’s Anderendaags verlaten we Duinkerke, eerst door een prachtig park  
(Jardin des Sculptures), daarna kris kras door de stad. We komen langs het 
belfort, de binnenjachthaven (met mooie zeilboot), langs het nieuwe station. 
Na Coudekerque-Branche gaat het nu 
doorheen prachtige natuur tot Bergues. 
Eventjes wijken voor de loopwedstrijd (lopen 
in tegengestelde richting van ons).  
We picknicken in de bossen ”Circuit du Bois 
des Forts”, wandelen nog een stuk langs de 
oude wallen om dan binnen te trekken in het 

gekende stadje 
Bergues.  

Sint-Winoksbergen, zo heette het 
vroeger, is een oud Vlaams stadje 
(Frans-Vlaanderen) en is vele 
malen bezet en belegerd geweest. 
Vandaar de dubbele vestings-
gordel (Vauban), die goed bewaard 
is. We hebben terug een goede 20  km gewandeld en een terrasje zien we wel zitten. 
De zon is van de partij, en heel wat volk op de been (Foire - kermis - kleine optredens en 
winkelstalletjes).  

En nu uitkijken naar de 18de editie !         Marc Masselis 

========================================================= 
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  16de STEKSELTOCHT te Moorsele. 

Zondag 10 april 2016, beschermde Tocht vanuit O.C DE STEKKE 
Verslag 22,5km 

Met in december abnormaal hoge temperaturen (gemiddeld 7,5° in W-VL) en nog veel zonnige dagen was 
de winter zacht gestart, maar het voorjaar was nat, kil en winderig met voor de Ardennen nog eens een pak 
sneeuw. Mooi voor de skiliefhebbers maar met veel verkeersellende op de weg!  Ook de lente is, een 
betere dag tussenin niet te na gesproken, nog altijd in het zelfde bedje ziek. Maar gelukkig krijgen we 
vandaag één van die dagen voorgeschoteld, een verademing voor het bestuur, medewerkers én 
wandelaars!  Zon van bij het ochtendgloren, weinig wind maar fris, amper 3° voor de vroegste vogels, zodat 
we bij het opfietsen rond 9.00h onze handschoenen en pet best kunnen verdragen!  Eind Damberdstraat 
kijken we uit op de St-Martinus / St-Kristoffelkerk waarvan de oudste delen zoals de toren stammen uit 
eind 15deeeuw, en gebouwd ter vervanging van een Romaanse zaalkerk uit de 12deeeuw!  Rechts op de 
hoek vinden we de oudste herberg van de gemeente “IN DE KROONE” met al een vermelding rond 1563 als 
”DE CRAENE”, en heeft het huidig uitzicht sedert de 18deeeuw. Moorsele zelf ontstond als MORTSELA rond 
1046 en is een samenstelling van het Keltisch ”mort” of “maret” wat hoog betekent en het Frankische 
“sella” voor hut, wat duidt op een hoog gelegen verzameling hutten en gebouwen. 
Moorsele is net als Gullegem een deelgemeente van Wevelgem sedert de fusie in 1977 en is nipt de 
grootste in omvang (14,98km2) en telde in 2011 een 6.219 inwoners. Tot zover! 

We raken onze fiets kwijt in de schaduw van de kerk, onder het waakzame oog 
van “TWEE MEISJES”  een mooi brons van Riet Vandecasteele, en een blik-
vanger voor O.C. De Stekke, onze startplaats. 
Binnen vinden we naast info over bezienswaardigheden, de afstanden van de 
verschillende parcours: 
4,3 - 7,5 - 11,5 - 15,6 - 22,5 en 26,6km met op de 4,3 en de 7,5 afgeleiden voor 
rolwagentjes en minder mobielen. Ikzelf kies voor 22,5km, best te doen! 
In de startzaal zijn er de bekende gezichten van de medewerkers, terwijl  
Anne en Marc al druk in de weer zijn met het selecteren van de inschrijvings-
kaarten, want om 9.00h zijn er al een 500-tal de deur uit!  
De oproep in het laatste clubblad indachtig, heb ik nog 5 volle wandelboekjes 

bij (vanaf 2013) die ik aan ons nu al 83-jarige, maar nog altijd kwieke bestuurslid André geef voor nazicht, 
afstempeling en uitbetaling na de wandeling. Vlak voor de aftrap ontmoet ik lid en medewerker (uitpijler) 
Freddy die wil meestappen op de 15,6 dat grotendeels het zelfde parcours volgt. Onder een stralende zon 
nemen we onmiddellijk afscheid van de 4,3km die het plaatselijk houdt, 
en richten onze schreden rondom kasteel “Grimaldi”, gelegen in een 
prachtig park, en in de 15deeeuw gebouwd voor GELDHOF I van der 
GRACHT. Het stond ingeschreven werd als ”huus van playsances”, ofte 
huis waar het aangenaam wonen is, en het heden ten dage nog wel zal 
zijn! Deze maal laten we het Groene Lint, dat alleen wordt aangedaan 
door de 7,5 en de 25”, links liggen, waarna we de Kafhoek doorkruisen 

naar de helling van de brug over 
de A17. Op deze hoogte heb je een ver zicht op de landelijke 
omgeving. We dalen af naar de Rijksweg toe waar een splitsing 
voorzien is. De 15, 22 en 26 verwijst naar het talud, aangelegd 
langs de A17 ter vrijwaring van geluidsoverlast voor het 
natuurdomein Bergelen, en in aanvang nog beplant werd door de 
scholen van groot Wevelgem! Het is klauteren tot boven, met 
daarna een omkadering van zich in zonnetje koesterend jong groen 
en prachtige bloesems, tot een afbuiging naar beneden dat stukje 

groen afsluit, en we ons naar het natuurdomein begeven (met de afslag natuur, en rechtdoor voor 
rolwagens). Het warmt stilaan op, en in de beschutting van het groen mag de jas uit, terwijl we het nu al 
54ha groot domein bewandelen dat ontstaan is rond de 10ha grote vijver, ooit gegraven voor zandwinning 
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dienstig voor de aanleg van de A17 in de jaren 70-tig!  Ooit bedoeld om de omgeving in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen, werd begonnen met het storten van puin en wegenafval, maar na protest uit 
verschillende hoeken,werd door de gemeente beslist het geheel over te nemen, en is nu een provinciaal 
domein met een grote natuurwaarde voor het bosarme Groot-Wevelgem! 

We komen uit op  een  splitsing waar de 10 en de 15 hun weg 
vervolgen en de 7 - 22 en 26 rechtsaf een hooiweide instappen. 
Terwijl het gras onder onze voeten schuift komen we uit op een 
mooi berkenbosje. Hier linksaf en bij het maken van een U-
vormige lus verlaat de 7km ons! Het nieuwe speelveld, 
gemakshalve “De Zandbak” genoemd, doemt voor ons op en is 

al ingepalmd door enkele jonge gezinnen met kinderen, die volop van het nieuwe speeltuig genieten. Dit 
alles onder het goedkeurend oog van bosgeesten, opgesteld ter hoogte van bospaadjes, en van de hand 
van kettingzaagkunstenaar Koen Vandewalle!  Slingerende 
paadjes leidden ons door wilgentenen bogen en omheen  een 
levende doolhof uit wilgenboompjes!  Uit de bosjes botsen we 
op de in volle restauratie zijnde BULSKAMPHOEVE, waarvan de 
huidige gebouwen dateren van rond  1775, met eerdere 
vermeldingen uit 1549!  De pijlers bij de ingang zijn een restant 
van een overdekte inrijpoort, die na de vernielingen tijdens de 
1ste W.O. niet meer werd hersteld. De renovatie voorziet zowel 
in een grote cafetaria, als in dienstgebouwen voor de 
onderhoudsploegen van het domein. Niet-historische bijgebouwen werden afgebroken en vervangen door 
nieuwbouw. De volledige kostprijs met de omgevingswerken erbij, worden geraamd op 2miljoen euro en 
de werken zouden tegen zomer 2016 moeten afgerond zijn! 

We verlaten Bergelen langs de oostzijde naar de Hondschote-
straat en Gullegem toe, met zijdelinks de nieuwe vijver en 
verderop een vers “patattennveld”dat uitloopt naar de 
Bulskamphoeve. We doorkruisen een woonwijk en vangen nog 
een glimp op van de “vlaswerker” en de historische herberg de 
”Gouden Bank” aan de rotonde. 

Midden de 17deeeuw liet Philippe de Cerf, heer van Hondschote aan de rand van de dorpskom een herberg 
met schepenbank bouwen en werd sinds 1682 bekend als de “Gouden Bank”. De herberg werd in 1776 
volledig herbouwd naar huidig uitzicht. De site is samen met een aan de achtergevel gebouwde schiet-
stand, en de zich aan de zijgevel bevindende arduinen paardenvoeder trog, als monument beschermd 
sedert 2005. Je ziet, zowel de Honschotestraat als O.C. De Cerf hebben geschiedenis in hun naam!  
Dit jaar zijn er ook heel wat activiteiten en organisaties in Gullegem die zijn 950jarig bestaan viert!   
De jongensschool wenkt nu voor een 1ste stop na 7,2km en het is nu kop 11.00h. Het is tijd voor een koffie, 
een booke en een klapke. Hoewel er buiten op de binnenkoer al genieten wordt van het zonnetje, is het 
druk in de zaal, mede doordat de 22 en de 26 hier 2x toekomen en enkelen zijn al aan hun 2dehalte toe! 

Maar de medewerkers in de rustposten (ik merk er Freddy 
op die zich al dienstig maakt in de zaal) zijn volledig op elkaar 
ingespeeld, en alles verloopt vlot. Na het verpozen wacht ons 
een lus van 5,9km die via het steegje van de Meiweg, 
aansluit op  de Zevenkaven met zijn grote O.L.V. van 
Lourdeskapel. Via de Hoge Voetweg, doorkruisen we het erf 
van de biohoeve Noppe, waar we een karrenspoor volgen. In 

het weids oplopende panorama valt voortdurend de Gullegemse watertoren op met zijn gele facade, zijn 
opvallend torentje, een waterkuip van 850m3, gebouwd vanaf 1958 naar een ontwerp van de Menense 
architect Boghemans!  Na de splitsing in de Kloosterbosstraat gaat de 15km zijn eigen weg rechts en de 21 
& 26 zoeken een landelijk onverhard weggetje op dat aansluit op de Hoge Landweg en de Kwadestraat. De 
watertoren  komt nu frontaal in beeld, maar we ruilen hem in voor enkele veldwegen, die ons uiteindelijk 
naar de Pijplap voeren.  Via het buurtpad van de Hoge Kouter dat aanleunt tegen het nieuwe, brede fiets-
en wandelpad stappen we langs de Heulebeek. Het pad is nu afgeboord met duizenden gele narcissen en  
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witte madeliefjes in de grasperken, wat een wandelpaar ertoe heeft aangezet hier hun picknick te houden; 

 
 

 
terwijl de benen wat mogen rusten. Als we terug opstappen en 
het geroezemoes van de zaal achterlaten staat er 13km op de 
teller, is het 10 voor één op de klok, en wacht ons weer een lus 
van 7,2km. Samen met de 25 gaat het naar de andere oever van 
de Heulebeek, terwijl de 15 & 10 voorlangs ”Graavjes Scheure” 
hun parcours opzoeken. Graavjes Scheure is een grote 
dwarsschuur met open wagenkot, en enig overblijfsel van hoeve 
T’Goed van Wynckele , waarvan een oudste vermelding in 1227 
voorkomt, wanneer Rogier van Wynckele de hoeve verkoopt aan de Guldenbergabdij uit Wevelgem.  
De schuur zelf werd gebouwd rond 1732 en in 1994-1995 gerestaureerd. De overige hoevegebouwen 
verdwenen in de jaren ’80 voor het huidige sportcomplex. Wandelpijltjes 
verwijzen ons achtereenvolgens naar de Vlaskapelstraat, Dreef ter Elst en de 
Europalaan waar een ingesloten wijkpad uitgeeft op Park ter Walle, een mooie 
groenzone in een rustige woonwijk. Op de uiterste hoek van de wijk, in het 
groen verscholen, een mooi onderhouden open O.L.V.kapelletje, met voor de 
troost zoekende mens het opschrift ”Ik Kom Het Lijden Verzachten.”   
Een boogscheut verder kruisen we de Oude Ieperstraat en gaat het in de wijk 
Lommergoed zijdelings een speelpark tot de Bissegemstraat. Oversteken, en 
doorstappen naar de plaatselijke voetweg die overgaat in open veld op grondgebied Bissegem!  

De Dappaardstraat komt in zicht samen met een veld nog bloeiende 
groenbemester: raap- of koolzaad. Gullegem is nabij, en hop naar de 
vernieuwde trage weg  tussen Kleine Ieperstraat en K.Fabiolastraat. 
Achtereenvolgens door de IJzerpoort, Aardappelhoek en Hemelhofweg,  komen 
we terug aan het domein Bergelen waar enkele ruiters hun paarden laten rusten 
in de schaduw van de ”Meiboom”.  Het is het gekende beeld; een ijzeren kruis 
op kalvarie omringd door zes knotlinden en een bid- en rustplaats voor de mens, 
gelegen net langs de oude toegangsweg naar de Bulskamphoeve. De site zou al 
in 1705-1771 weergegeven zijn op een figuratieve kaart in een landboek!  

Het ijzeren kruis met offerblok stamt uit de 19deeeuw.  
We draaien af naar uitgang Bergelen, en springen 
tussendoor even binnen in een nieuwe observatiehut, 
met kijk op het waterleven op de vijver. Over de A17 
nemen we de afslag van de Heerstraat langs de 
autostrade, die eindigt aan de hoeve Maes. Het is onze 
nieuwe rustpost, in “D’Yzeren Poort”, een heringerich-
te stalling tot feestzaal, waar de club voor de 1stemaal 

je zal ze maar 
geen ongelijk 
geven! 

Niet alleen de 
oevers staan 
in bloei, ook 
op het water 
is er nieuw 

jong leven, 
waaronder 

een eendenwijfje met 10, tegen de stroming op, peddelende 
kuikens!  Met op de andere oever tegenliggers op de terugweg, 
kruisen we de Peperstraat naar de jongensschool toe, met ook hier 
her en der van hun picknick genietende stappers. Een frisdrank kan 
er weeral bij, en ook mijn laatste boterham gaat vlot naar binnen, 
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gebruik van maakt. Alle afstanden, de 4km uitgezonderd, doen de stop aan, zodat het voortdurend een 
komen en gaan is van wandelaars, te merken op de weg heen en terug!  We zijn nu dik 20km ver, even 
uitblazen en onze keel smeren voor we de laatste 2.2km aanvatten!  
De ploeg medewerkers met Alain aan de kassa en verder Roos, 
Christine, Lucrece, Marleen, Lieve, Frieda en Luc  voor de zaal en 
den toog, en Rik aan de afwas vervolledigd de groep. Bij het 
verlaten van de afslag vinden we een bord dat andere 
weggebruikers waarschuwt voor” wandelaars en prommeneurs”!  
We geraken heelhuids in de veldweg naar hoeve ”Ter Coutere” een 

vierkantshoeve met overbouwde 
toegangspoort en met een 
1stevermelding in 1187 en tevens de eerste verblijfplaats van de 
Guldenbergabdij!  Die naam zegt mij iets! Het huidig uitzicht dateert van 
omstreeks 1718. 

Na een stukje Secr. Vanmarckelaan buigen we af naar de Cesar Gezelle-
straat, en terwijl  de 25 er vanaf hier nog een lus aanbreidt, komen wij 
stilaan aan het einde van een overwegend groene wandeldag met een 

koele start, maar veel zon onderweg, tussendoor opgevuld met een veelvoud van trage wegen en veld-
paadjes!  

We eindigen met terrasjesweer en in de cafetaria geurt het 
naar pannenkoeken door onze warme bakker voortdurend 
vers gebakken. Na afstempeling nog eens langs bij André om 
de volle en afgestempelde wandelboekjes op te halen, plus 
de 1euro vergoeding per 15 wandelingen!  

Ik geniet nog wat na met een zoet 
zure kriek, om daarna terug op post te zijn voor het vastleggen van het belonen 
van de bezoekende clubs. De 15 clubs met meest aantal deelnemers ontvangen 
een mooi bierset (en bijpassend glas) CORNET. Het is een nieuw brouwsel (2014) 
van brouwerij Palm, genoemd naar de herbergier en brouwer van de afspanning 
De Hoorn in Steenhuffel Hij brouwde in de 17deeeuw voor de lokale edelheer een 
bier dat op eiken houten vaatjes bewaard werd in de kelders van kasteel 
Diepensteyn. Zo, nog een weetje voor de liefhebbers! 

We zijn het wandeljaar prima ingezet met deze geslaagde 
16de Stekseltocht met een groen, sterk afwisselend 
parcours, in regie van Geert Vanhauwaert en zijn helpers!  
Ook het vlotte verloop in de rustposten mag vermeld 
worden met dank aan de vele vrijwillige medewerkers,  

en een bestuur, dat alles in goede banen leid en de goedkeuring blijkt uit de 1.600 
opgekomen wandelaars! 
En nu met goed weer naar vrijdag 13 mei voor de Sinksentocht!  
 Tot dan! 

 Amerlinck Eddy  (originele en meer foto’s via Blog & Facebook) 
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SAMENVATTING 1.600 geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers

Wandelsport Vlaanderen vzw 1.262 359 43 173 297 255 71 42 22

FFBMP 22 15 0 3 1 2 1 0 0

VGDS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VWO 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Niet-aangesloten wandelaars 291 0 0 0 0 0 0 0 0

Buitenlandse clubs / Andere clubs 24 1 0 1 12 10 0 0 0

TOTAAL 1.600 375 43 177 310 268 72 42 22

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
8560 Moorsele 36 2 3 10 17 1 3

8560 Gullegem 24 3 10 7 3 1

8560 Wevelgem 39 10 13 8 1 7

xxxx Andere 192 9 16 45 69 31 10 12

TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 291

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
1013 De Kleitrappers vzw 2 2

3002 Burchtstappers Herzele 2 2

3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 7 1 2 4

3034 Omloop Kluisbergen vzw 6 2 2 1 1

3063 WSV De Kadees vzw 2 2

3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 7 5 2

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 4 4

3103 Florastappers Gent vzw 2 2

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 2 2

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 6 3 2 1

3278 Wandelclub Roal Benti vzw 2 2

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 1 1

3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 35 18 1 5 1 5 5

3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2 2

3447 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 2 2

4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 2 2

5008 Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5 2 1 2

5009 Wandelclub Beernem vzw 3 2 1

5011 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 1 1

5012 Wsk Marke vzw 55 13 6 18 13 3 2

5059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 9 1 2 5 1

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 49 22 2 7 12 5 1

5078 Drevetrotters Zonnebeke vzw 99 11 6 27 26 17 9 3

5089 De Heuvellandstappers vzw 37 3 3 7 17 6 1

5100 Nacht v Vlaanderen Torhout 12 4 1 1 6

5127 Wandelclub Koekelare vzw 4 1 3

5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5 3 2

5142 De Motestappers Koekelare 3 1 2

5177 Brugsche Globetrotters vzw 5 2 1 1 1

5178 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 3 2 1

5194 Organisatiecomité '100km van Ieper' 2 2

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 8 4 2 2

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 40 1 1 13 14 10 1

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 45 5 8 10 16 6

5217 De 12 uren van Lauwe 102 59 1 7 13 20 1 1

5222 De Frisse Stappers Brugge 2 2

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 114 36 3 4 34 29 5 3

5256 De Warden Oom Stappers vzw 21 2 2 8 4 1 4

5271 Road Runners Torhout vzw 1 1

5274 Op en Rond Tiegemberg 1 1

5276 De Margriete Stappers vzw 16 9 4 3

5295 Michiel Mispelonvrienden 8 3 4 1

16de Stekseltocht  zondag 10 april 2016
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WANDELSPORT VLAANDEREN vzw geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2 2

5323 De Winkelse Stappers 25 8 4 3 2 6 2

5328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 72 15 11 17 13 8 5 3

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 4 2 2

5345 De Waterhoekstappers Heestert 36 22 2 5 5 2

5347 Velodroomvrienden Moorslede 21 7 6 4 2 1 1

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 18 1 2 3 9 1 2

5364 De Trompe Deerlijk 2 2

5371 vzw Moense Gordel 1 1

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 52 24 2 4 16 5 1

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 164 17 2 23 31 49 14 6 22

5412 Kreketrekkers Kortemark 10 7 2 1

5421 De Staense Stappers 2 2

5423 Watewystappers Tielt 15 8 5 2

5439 De Tervaete Stappers Keiem 3 3

5469 De Klinkerclub 11 3 2 2 3 1

5477 Het Wandelend Paard vzw 3 2 1

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 15 7 2 4 2

5496 Sportkring Oostnieuwkerke 3 1 1 1

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 31 18 6 7

5504 Bavostappers Bavikhove 1 1

5507 De Buskanters Houthulst 4 4

5526 't Wandel Voetje vzw 20 3 2 6 9

5533 Buencamino vzw Step Forward 4 2 2

5534 Sportraad Lendelede 4 4

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 5 3 2

TOTAAL Wandelsport Vlaanderen vzw 1.262 359 43 173 297 255 71 42 22

FFBMP geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
BBW 045 Les Amis de l'Argentine 2 2

BBW 046 Section Marche S.T.I.B. 1 1

HT 067 Les Hurlus en Balade 15 10 3 1 1

HT 069 Les Randonneurs du Haut-Escaut 2 2

HT 075 Mont-Marche Tournai 2 2

TOTAAL FFBMP 22 15 0 3 1 2 1 0 0

VWO geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
VWO 020 De Groeningewandelaars 1 1

TOTAAL VWO 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Buitenlandse + Andere clubs geen 4 km 7 km 10 km 15 km 21 km 25 km helpers
Vaste Vuist Lauwe 10 10

9793 Ferrain Bout de Chemin (FRANCE) 10 10

WECURA 2 1 1

ATB Lendelede 2 2

TOTAAL BUITENLANDSE + ANDERE CLUBS 24 1 0 1 12 10 0 0 0  
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 Familieberichten. 

Familienieuws, geboortes, huwelijken,  
jubileums, gewoon iemand eens in  
de bloemetjes zetten . . . het kan  
allemaal in dit CLUBBLAD van  
en voor onze clubleden.      

          Laat het ons weten ! 

Fijne verjaardag aan : 
in MEI : 1 ERIC VANHEE, 2 INGRID DELRUE, 3 RAOUL DERUYTERE,  
4 MONIKA TANDT, 6 HUBERT FAES, 6 CHRISTINE HUYSENTRUYT, 13 JAN 

REESINK, 13 RUDDY VANDENBERGHE, 14 ETIENNE FIEVE, 14 ERIC 

PILLEN, 14 GERDA VANMARCKE, 18 MONIQUE MINNE, 18 KURT 

VANDEVELDE, 19 MARIE-THERESE DERYCKE, 19 JAN PEIRS, 20 DORINE 

DEBAENST, 20 LUTGART GHESQUIERE*, 20 WARD HANSSENS, 21 GINO CALLENS, 21 TREES VANDENBUSSCHE,  

22 JOHAN DECHERF, 23 URBAIN PORTE, 24 FABIENNE DEKEIREL, 27 RHUNE VERMEULEN, 28 RITA COKELAERE, 

28 KURT STAELENS, 29 ANITA ACKE, 29 ELISE VINCK, 31 MARNIX COONE. 

in JUNI : 2 MARCEL KINDT, 3 DORINE LIBBRECHT, 5 EDDY AMERLINCK, 5 STEPHAN 
WYDAEGHE, 11 DANNY BOSTOEN, 11 YVES DEMAN*, 11 KRISTINA VANCOILLIE, 12 MARIA 

FLAMEZ, 13 MARIE-LOUISE BULTE, 13 SOFIE NEVE, 13 IVAN SEELDE, 14 RIA DESSEIN, 

18 CARINE VANDERPLANCKE, 18 ANN VERBEKE, 19 HANS HIMPE, 20 FRANKY GAEREMIJN, 

20 MARIAN WAIGNEIN, 21 MARIJKE DE BUYCK, 21 LIEVE FLAMEZ, 24 FRANS DEBUYCK,  

25 RUDY BOGAERT, 28 CHRISTOPHE VANLERBERGHE, 29 JOHN VANDENDRIESSCHE. 

in JULI : 1 DANNY DELVA, 3 JOHNNY NOLF, 3 MIA VANESSCHE, 4 FRANKY VANDAMME, 5 MARIA MARTENS,  
5 RINA NAERT, 5 FRANS VAN WUYTSWINKEL, 7 SABINE DEMUYNCK, 8 STEPHAN 

GUILBERT, 9 CHRIST PLANCKAERT, 9 DIRK VERDUYN, 10 LIEVEN VANDEN 

BULCKE, 11 RUDY CALLENS, 11 MARIA WITDOUCK, 16 ELSIE DEFLO, 16 SEPPE 

VERFAILLIE, 17 NATHALIE DECOCK, 17 HILDE FEYS, 18 GERDA OPSOMER*,  

20 LYDIE SNAUWAERT, 20 KATRIJN VAN LERSBERGHE, 20 CAROLE 

VANHINDERDAEL, 22 LINDA LANNOYE, 22 DIRK MESSIAEN, 23 CHRIST COMMEYNE, 

24 MARLEEN CLARYSSE, 24 LUCRECE VANOVERBERGHE, 25 ANNE MARIE VERHAEGHE*, 27 VEERLE CARLIER,  

27 ANNE VEREECKE, 29 VERONIQUE MARYSSE, 29 FRANCINE VERMOERE, 30 VINCENT AGNELLO, 30 MARIE-

JEANNE DEBRABANDERE, 31 CHANTAL DECORTE*, 31 MILAN VERMEULEN. 

in AUGUSTUS : 1 CHRISTIANE AMEYE, 2 STEFAAN GHEYSEN, 2 RITA SEYNHAVE, 
3 DIDIER VANHEE*, 4 PATRICK HIMPE, 6 CHRISTINE DUMORTIER, 6 ELLEN 

OPSOMMER, 8 GEERT MASSCHELEIN, 9 JEAN PIERRE BREYNE, 10 NATHALIE HERMAN, 

10 MARLEEN TALPE, 11 JOHAN D'HONDT, 11 TOM MYLLE, 12 KATHY POCKELE,  

13 FREDDY VANDEWATTYNE, 14 PAUL DEPUYDT, 15 ARNOLD GISTELINCK*, 16 JUDITH 

ACCOU, 19 DJANGO DECLERCQ, 19 JOSE DESIMPELAERE, 21 JOHAN VAN GHELUWE,  

22 MIEKE VANDECASTEELE, 27 YVETTE DECAT, 27 DORINE VANDECASTEELE, 29 YORBEN HUYSENTRUYT,  

31 CHANTAL DEJANS, 31 FILIP VANLERBERGHE. 

in SEPTEMBER : 1 MAGDA DECROIX, 4 MARIJKE DENOULET, 10 RONALD VERVACKE,  
13 WILLY DESIMPELAERE, 13 PASCAL DUFLOU, 15 RIK NOPPE, 16 ALISON DOS SANTOS 

GOMES, 16 CARINE VANCOILLIE, 16 NICOLAS VANDEWAELLE, 18 BERNICE MESSELY, 

18 RITA MOYAERT, 19 ALFRED CRUTS, 19 GILBERT DEWULF, 19 GEERT VANHAUWAERT,  

21 MARIJKE GHEYSEN, 22 ZORA DECHERF, 22 CAROLINE LESAGE, 22 KRIST TIJTGAT,  

27 HELENA GHESQUIERE, 27 ROMAIN VANNESTE*, 29 LYDIA VANHOUCKE. 
 

 



 

p.17  Clubblad 86                mei - juni  2016        

 

PROFICIAT   *                                              

met  
jullie pensionering ! 

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

Van Harte 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 geslotenheid van de ziekenkamer. 

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

Droevig Nieuws  

Veel te vroeg, maar omringd door haar dierbaren is Marianne VANHEE  

(°1 april 1958  -  †15 maart 2016) zachtjes in de Heer ontslapen. Ze was de 

zus van onze clubsponsor Carine Vanhee, uitbaatster van sfeercafé  

’t Lindeke.  

 We zullen je missen elke dag in kleine en eenvoudige dingen, 
maar in ons hart zal je met ons samenblijven.  

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

Met droefheid namen we totaal onverwacht afscheid van mevrouw 

Bernice VERHAMME  (°31 oktober 1934  -  †21 april 2016), (schoon)moeder 

van Didier & Nancy BEKAERT-CHOMBAERT. 

Afscheid is er niet genomen . . . afscheid zal er ook nooit komen.  
Eeuwig fluisteren wij jouw naam, in onze harten zal je blijven bestaan.  

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

Omgeven door liefde is van ons heengegaan de heer Valère WITDOUCK   

 (°11 april 1929  -  †26 april 2016), (schoon)broer van Eddy & Magda 

WITDOUCK-VANDORPE. 

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken 
Liefde en herinneringen leven altijd voort.  
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Blij Nieuws  
 

Op 22 maart vernamen wij het blijde nieuws dat onze sponsor 

Sarah Recour moeder is geworden van een dochter ANNE ! 

Gefel ic i t eerd  

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

Op 30 maart schreef Chris Boone : Hartelijk dank voor de vele verjaardagswensen en 

felicitaties omdat ik opa word. Het doet me deugd, echt waar              .  

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

Op 19 april is Piet Desimpelaere opnieuw opa geworden van 

FLORIS-JAN (49cm, 3,4kg).    

Proficiat   aan de grootouders, ouders en broer Corneel-Roger. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Secretariaatsberichten. 
Hallo, 

Maartse buien, aprilse grillen . . . hopelijk is het nu voorbij en kunnen we 

genieten van “lente in het land”.  

ZEER BELANGRIJK BERICHT !!! Het email-adres van het 

secretariaat wijzigt . . . NIEUW marcmasselis@hotmail.com !  

Het oude blijft nog een tijdje, maar tijdens afwezigheid zou 

het eventjes kunnen duren voor er antwoord of reactie op 

komt. Het oude email-adres (“busmail”) wordt niet 

ondersteund via mijn smartphone . . . vandaar de aanpassing !. 

Na een geslaagde 16de Stekseltocht, was er van rusten niet 

veel sprake . . . “de 10.000StappenClash” stond voor de 

deur. Samen met de Guldenbergstappers zaten we samen 

aan tafel met de Sportdienst van Wevelgem. Hier werden 

we op de hoogte gesteld van het project, opmaken van een 

brief (verstuurd door de sportdienst, waarvoor dank), en nu 

maar hopen dat heel wat inwoners zich inschrijven 

(registreren en stappen inbrengen!). Bij onze clubleden 

waren direct enkelen enthousiastelingen . . . maar er kunnen en mogen er gerust mééééér zijn !  

Het is nog niet te laat ; wedstrijd loopt tot 28 mei, maar stel zeker niet meer uit ! Wie geen 

pc/computer of internet heeft, zoekt via vrienden, kennissen of familie een weg naar de 

website www.10000stappen.be (vergeet niet de gemeente WEVELGEM in te geven in de 

oranje balk bij registratie), of uiteindelijk spreek je een “peter/meter” aan. Zij doen dan de 

registratie voor u, jij moet dan enkel dagelijks uw aantal stappen doorgeven. Ook fietsen en 

andere sporten tellen mee (zwemmen, fitness, enz…). En eveneens kunnen mensen buiten 

Moorsele-Gullegem-Wevelgem meedoen en onze gemeente selecteren uit sympathie.  

Naast aansluiting bij de groep “Wevelgem 10000stappenclash”, sluit je u ook aan bij  

onze groep “de 7mijl-stappers Moorsele”. 

 

Daarnaast is er ook onze 11de Sinksentocht 

vanuit de feesttent Barakken-Overheule Moorsele. 

Deze organisatie viel heel wat sneller dan gedacht 

na onze Stekseltocht, maar daar zal Pasen & 

Pinksteren die dit jaar zo vroeg vielen, wel voor 

tussen zitten.  

Eén van de rustposten is in het cafetaria/bar van 

het rustoord Sint-Jozef. De opbrengst is voor de animatie-projecten voor de bewoners van 

het RVT. De SINKSENFEESTEN is niet alleen onze wandeltocht, maar het Sport-  

& Feestcomité biedt veel meer dan dat ! Het programma vond je op onze Facebook-pagina ! 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
http://www.10000stappen.be/
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Ook in mei (zondag 29 mei) is er de busreis naar Lichtaert ! Zorg ervoor dat u op 

tijd aanwezig bent, start aan de kerk van Moorsele om 7u00 ! 

77 deelnemer met de bus : ACCOU ROSE MARIE, AGNELLO VINCENT, 

AMERLINCK EDDY, BLANCKE GINA, BOGAERT RUDY, BOONE MAURICETTE 
(stapt op in Waregem), BULTYNCK DANNY, BULTYNCK MARCEL, CALLENS 
RUDY, CAPON ERIC, CAPUZZIMATI NATALINO, COKELAERE RITA, COONE 
MARNIX, COTTYN ETIENNE, DEBUYCK FRANS, DECLERCQ MARLEEN, 
DEFRANCQ RIK, DELEPLANQUE MARNIX, DELEU MARC, DELVA DANNY, 
DENECKERE ANTOON, DENECKERE NOËL, DEPREZ ANNIE, DEPUYDT PAUL, 
DERYCKE MARIE-THERESE, DESIMPELAERE PIET, DEVODDERE MYRIAM, 
DUMORTIER LUC, DUPONT HILDE, FIEVE ETIENNE, FLAMEZ LIEVE, FLAMEZ 
MARIA, GHEYSEN MARIJKE, GHEYSEN STEFAAN, HERMAN NOËL, KINDT RITA, 
LANNOYE LINDA, LIETAER NICOLE, MAES FREDDY, MARYSSE VERONIQUE, 
MESSELY KATLEEN, MINNE MONIQUE, MOLLIE MARTINA, NAERT CHRISTINE, 

NEYRINCK LUC, NOLF JOHNNY, OPSOMER GERDA, PATTYN ARLETTE, PEIRS LIEVE, REESINK JAN, REYNAERT FREDDY, 
STAELENS KURT, STEVENS FREDDY, TANDT MONIKA, TAVERNIER JAN, VANCOILLIE CARINE, VANCOILLIE KRISTINA, 
VANDAMME FRANKY, VANDECASTEELE MIEKE, VANDEZANDE LEEN, VANHAUWAERT MAGDA, VANHOUCKE LY DIA, 
VANHOUTTE ALAIN, VANOVERBERGHE LUCRECE, VANSTEENKISTE MARC, VANWIJNSBERGHE ANITA, VANWYNSBERGHE 
PHILIPPE, VEREECKE LIEN, VEREECKE MARC, VERHAEGHE ANNE MARIE, VERMOERE FRANCINE, WITDOUCK ANNE -MIE, 
WITDOUCK MONIKA.  
Daarnaast enkele habituées : Cottignies Rita, Verfaillie Eddy, Debrouwere Frida, Wastyn Gervais. 

4 deelnemers met eigen vervoer : DEJANS CHANTAL, DELANNOY SOPHIE, VANHAUWAERT GEERT,  

         VANLERBERGHE FILIP.  

Zij zorgen voor INSCHRIJFKAART, DRANKBON, CLUBSTICKER en staan jullie op te 

wachten bij aankomst startzaal ! Dus afstappen van de bus en steek beide handen uit, één 

voor ontvangst drankbon, één voor de controlestrook inschrijfkaart. De sticker wordt op de 

bus verdeeld op terugweg. Uur terugkeer wordt eveneens op de bus meegedeeld. 

Op 3 mei 2016 telt onze Club :   .325.  leden.  

 WELKOM in onze club :. 
 

VANHEE ERIC HOFBOS 60 8560 MOORSELE 056/41 90 19 0477/41 86 69

WITDOUCK ANNE-MIE

VANOUTRIVE DEBLIE WALLAYSPLEIN 39 8560 WEVELGEM 0496/76 20 50

& kinderen AIKO & SEPPE
 

Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 Clubkledij een kwestie van (graag) gezien worden. 

De club geeft de leden de kans een aantal 
kledingstukken aan te schaffen die speciaal voor het 
wandelen zijn ontworpen en bovendien een verwijzing 
naar onze club dragen (clubembleem en/of eventueel 
de tekst op de rugzijde “de 7mijl-stappers Moorsele). 
Het toont ook dat jij zelf onze tochten naar waarde 
weet te schatten en fier bent om tot onze vereniging  
te behoren. Het clubbestuur is bijzonder verheugd dat 
zo veel van onze leden -onbewust, maar gewild- op die 
manier bijdragen tot het welslagen van al onze eigen 
tochten. Bovendien is de herkenbaarheid van onze 
vereniging op wandeltochten of op andere manifes-

taties een niet te onderschatten vorm van reclame voor onze vereniging en finaal een waardering voor ons 
werk. Wij nemen daarvoor met plezier ons (7mijl-stappers)petje af.  

Onze clubshop is niet altijd volledig aanwezig op onze wandelingen (meestal op Stekseltocht & Hoevetocht). 
Dit wil echter niet zeggen dat je op de resterende wandelingen geen kledij kunt ophalen of bestellen.  

Wil je immers een T-shirt, polo of een ander kledingstuk, dan volstaat het een afspraak te maken met 

bestuurslid SOPHIE DELANNOY. Ze kan telefonisch worden bereikt tussen 19u00 en 20u30 op   

Gsm 0479 08 13 32. Wie over een mailadres beschikt kan per e-mail aan sophie.delannoy@skynet.be 
bestellen.  

Momenteel hebben we volgende kledij in de shop: 

  TRAINING   VEST met kap    € 40,00 

  TRAINING VEST       € 30,00 

  T-SHIRT         € 30,00 

  POLO          € 30,00 

  BASE PET        €   6,00 

  TRUI          € 35,00 

  SINGLET         € 30,00 

  FLEECE         € 30,00 

mailto:sophie.delannoy@skynet.be
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 Orgaandonatie. 

Geven om te  LEVEN  om te geven 
Tien jaar na een transplantatie is nog 75 tot 80% van de 
getransplanteerden in leven! Ze hebben na hun operatie voor 
het eerst sinds lang weer uitzicht op een goed en gezond 
LEVEN, terwijl dat zonder transplantatie onmogelijk zou zijn. 
Het leven NA een transplantatie is echter niet zo gemakkelijk; 
de levensstijl moet worden aangepast, en medicatie is 
dagelijkse kost ! 

Veel taboe hangt echter nog in de weg om nog méér mensen 
te helpen ! Praat erover vóór het zover komt . . . zorg ervoor 
dat je familie weet wat jij hebt beslist. PRAAT met hen, zodat 
zij geen moeilijke beslissing moeten nemen in jouw plaats ! 
Alhoewel elke Belg automatisch donor is, wordt nog steeds de 
toelating gevraagd aan de nabestaanden. 15 à 20% van de nabestaanden van een overledene 
stemt niet in met donatie als een arts hen om toestemming vraagt, omdat ze overweldigd zijn door 

verdriet. 

Als je jouw beslissing kracht wil bijzetten, kun je je officieel laten registreren bij je 
gemeente, bij de dienst burgerzaken/bevolking. Ook een zelfgeschreven brief is 
een optie, of een DONORKAARTJE dat je bij je identiteitskaart steekt.  
Zo’n kaartje vind je ook bij je gemeentebestuur. 

Maar nog maar door erover te PRATEN weten jouw naasten best wat jouw 
antwoord is, als de vraag over donatie zich zou stellen. PRAAT erover en draag 
de boodschap verder uit, zodat ook anderen het gesprek over orgaandonatie 
aangaan. 

Iedereen donor? ”kan ik enkel donor zijn als ik mij registreer bij de gemeente?” 

Als het op orgaandonatie aankomt, kan België gerust een koploper worden genoemd. Niet omdat 
hier meer transplantaties gebeuren, wel omdat iedere Belg potentiële donor is. Door het Belgische 
systeem van automatisch donorschap is iedereen een mogelijke donor (tenzij hij of zij zelf duidelijk 
heeft gemaakt geen donor te willen zijn: NEEN = verplichte registratie). De Belgische wetgeving wil 
mensen niet dwingen . . . maar is ontstaan vanuit het solidariteitsprincipe. 

Aan wie kan ik doneren? 

Voor een transplantatie wordt telkens naar de meest geschikte donor gezocht, zodat het risico op 
afstoting zo laag mogelijk is. Er wordt onder meer rekening gehouden met de bloedgroep, het 
weefseltype, de medische dringendheid en de geografische afstand tussen donor en 
getransplanteerde (voor bepaalde organen is een maximumtijd in rekening te houden voor 
slaagkans). 

De wet bepaalt ook dat de familie van de donor en de getransplanteerde volledig anoniem moeten 
blijven voor elkaar, om elke vorm van verplichting of afpersing te vermijden. 

Wat kan ik doneren?    “als donor kan ik maar één persoon helpen, zal dat het verschil maken?” 

Een donor kan VEEL mensen redden ! Er kan namelijk heel veel gedoneerd worden. Naast 
organen zoals het hart, de lever, de nieren, de alvleesklier (pancreas), dunne darm en de longen, 
kunnen ook weefsels zoals hartkleppen, huid, kraakbeen, bot en peesweefsel, bloedvaten en 
hoornvliezen gedoneerd worden !  

EEN DONOR KAN TOT ACHT LEVENS REDDEN 
 

Kan ik donor zijn? 

“Ik ben al een rijpe gepensioneerde, mijn organen zijn toch al lang versleten en nutteloos” 

Leeftijd is minder doorslaggevend dan veel mensen denken; je kan al op jonge leeftijd donor zijn, 
als je ouders of voogd daarbij instemmen, maar ook mensen van 80 (!!) jaar en meer komen nog in 
aanmerking. Ook als je ziek bent of medicijnen gebruikt, kun je wel degelijk orgaandonor zijn,  
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in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. En het geslacht of leeftijd van donor en 
getransplanteerde hoeven ook niet dezelfde te zijn ! 

En dat is maar goed ook, want er zijn zo al niet voldoende donororganen om alle mensen te 
helpen die op de wachtlijsten staan. Gemiddeld 1.100 mensen wachten jaarlijks op een orgaan. 

Het zoeken naar de beste match tussen donor en receptor is een must om zo afstoting en verlies 
van organen te voorkomen. Eurotransplant is een overkoepelende organisatie van alle 
transplantatiecentra van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië 
die ervoor zorgt dat elk geschonken orgaan bij de meest geschikte persoon terechtkomt. Het is 
een soort databank die voor elk orgaan een wachtlijst bijhoudt. Om te bepalen aan wie men een 
orgaan toekent, worden de medische gegevens van de donor vergeleken met die van de 
wachtende personen. Deze matchlijst wordt door de computer samengesteld. Het systeem is dus 
objectief. 

DE KANS DAT JE OOIT EEN DONORARGAAN NODIG HEBT,  
IS 4 KEER GROTER DAN DE KANS DAT JE OOIT DONOR BENT !  

 

Hersendood? 

De meeste donororganen komen van patiënten die hersendood zijn. Bij die patiënten is er geen 
activiteit meer in de hersenen, geen spontane ademhaling, geen beweging en geen reflexen. 
Hersendood komt meestal voor na een hersenbloeding, hersenbeschadiging door zuurstoftekort, 
een ongeval. Het is een toestand die dus voorkomt wanneer een onomkeerbare en onherstelbare 
vorm van hersenbeschadiging is opgetreden. 

De hersendood en dus het overlijden van de mogelijke donor, moet bij wet door drie verschillende 
en onafhankelijke artsen worden vastgesteld. Onafhankelijk wil zeggen dat de artsen geen enkele 
binding hebben met de mogelijke orgaanontvanger(s) en zelf ook geen transplantatie verrichten.  
Om het overlijden vast te stellen, laten deze artsen zich leiden door de jongste stand van de 
wetenschap. Verschillende testen worden door elke arts afzonderlijk uitgevoerd. De bevindingen 
van deze drie artsen moeten identiek zijn (= consensus).  

Wanneer iemand hersendood wordt verklaard, kan dat voor nabestaanden een 
moeilijk te verwerken mededeling zijn. Door de kunstmatige beademing ziet de 
hersendode er niet dood uit; lijkt te slapen, heeft een normale huidkleur en voelt 
nog warm aan. Op de monitor is de hartslag te zien. Toch wordt op basis van 
de procedure (algemeen onderzoek (o.a. lichaamstemperatuur, activiteit 
hersenstam, bloeddruk,…), klinisch neurologisch onderzoek (o.a.pijnprikkels, 
hersenstam-reflexen, . . .) en aanvullend onderzoek naar hersenactiviteit (o.a. 
electro-encefalografie EEG & apneutest) de persoon als overleden verklaard. 

Doordat de organen (kloppend hart en door beademing) in goede staat blijven, zijn deze personen 
ideale orgaandonor. 

Wat na . . .     “zal mijn familie op een rustige manier afscheid van me kunnen nemen?” 

Voordat de organen voor een transplantatie worden weggenomen, kan de familie van een 
overleden donor op een respectvolle manier afscheid nemen. Ook nadien kan de overledene 
worden gegroet en kan de begrafenis gewoon doorgaan, zonder vertraging. 

Als er wordt ingestemd met orgaandonatie dan staat u niet meer in voor de kosten die gemaakt 
worden na het vaststellen van de hersendood. De rekening van de verschillende onderzoeken en 
de donoroperatie wordt gedragen door de mutualiteiten van de ontvangers. 

ORGAANDONATIE : PRAAT EROVER !  

Als jij het belangrijk vindt dat je mensen kunt helpen door middel van donatie, zorg 
er dan in de eerste plaats voor dat je naasten goed weten hoe jij over orgaandonatie 
denkt. Je bent volgens de Belgische wet dan wel automatisch donor, dokters peilen 
om deontologische redenen nog steeds naar de toestemming van je naaste 
omgeving. Als je familie jouw mening niet kent . . . moeten zij die beslissing nemen 
op een heel biezonder moeilijk moment ! 

ZORG DAT JE OMGEVING JOUW WIL OMTRENT DONATIE KENT ! 
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 WANDELKALENDER.  

Voor een volledig en uitgebreid aanbod van 
wandeltochten verwijzen wij heel graag naar  
het boek ..WALKING... IN ...BELGIUM.. !    
Of via   www.wandelsportvlaanderen.be . Daar vind je  
niet alleen alle tochten, maar ook alle uitslagen !  

Vergeet niet ons  CLUB-NUMMER 5411    
te vermelden op je inschrijvingskaart.  

GEBRUIK  uitsluitend de  nieuwe BLAUWE klevers !  Heb je een 

nieuwe voorraad klevers nodig ? Bestel ze (liefst via SMS of MAIL a.u.b. 
en niet op Facebook!) een week vóór onze organisaties en kom ze 
afhalen tijdens je deelname !  

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

 

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

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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25ste Koolzakroute  vrijdag 20 mei 2016 
 

Reeds voor de 25ste maal slaan de Wervikse Wandelclub en het Feestcomité van de Koolzak de handen in 
elkaar.  Het Geluwse gehucht Ter Hand vormt er op vrijdag 20 mei as. de uitvalsbasis van de Koolzakroute.  

Legende Koolzak 
Volgens de overlevering wordt in de wijk Ter Hand in Geluwe al meer dan 130 jaar de 'Koolzakommegang' 
gevierd. Het verhaal dat aan de oorsprong van dit evenement ligt, verklaart meteen ook de ietwat vreemde 
naam ervan. Volgens de overlevering woonde er in de wijk namelijk een beeldschoon blond meisje, dat door 
de inwoners 'witte krotte' werd genoemd. Haar lief had pikzwart haar en had daarom 'de koolzak' als 
bijnaam. Het koppel had trouwplannen, maar 14 dagen voor het huwelijk zou plaatshebben liet 'de koolzak' 
zich echter opjutten door zijn vader, die kolenhandelaar was. De man hield zijn zoon voor dat het meisje 
precies hetzelfde bazige karakter had als haar moeder. Trouwde hij met haar, dan zou hij bijgevolg nooit iets 
te zeggen hebben thuis. 'De koolzak' had de schrik te pakken en blies het huwelijk af. De bewoners van 
Terhand pikten deze afwijzing echter niet en spraken af om samen iets te ondernemen. Terwijl ze kabaal 
maakten door op potten en pannen te kloppen, zouden ze in stoet naar het huis van 'de koolzak' stappen om 
hun protest kenbaar te maken. Door het harde kloppen en roepen kregen ze onderweg echter dorst en 
daarom besloten ze even te stoppen bij een nabijgelegen café. Vervolgens trokken ze weer verder, terwijl ze 
nog meer ketelmuziek maakten. Uiteindelijk hielden ze halt in alle 7 cafés die Ter Hand op dat moment rijk 
was. Zo ontstond de 'Ommegang van de Koolzak'. Sindsdien werd deze ommegang jaarlijks herhaald. 
Gaandeweg werd het ook de gewoonte dat mensen die langs het parcours van de ommegang woonden,  
bij gebrek aan een vlag een koolzak aan hun gevel hingen.  

Lees meer: http://www.wandelclubwervik.be  

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

       

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

http://www.wandelclubwervik.be/
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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7mij l-stappers  MOORSELE 
 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
tochten 2016 :  > vrijdag  13 mei  SINKSENTOCHT 

          > maandag 15 augustus HALFOOGSTTOCHT 

          > zaterdag  26 november  HOEVETOCHT 

feesten :    > HELPERSFEEST  zaterdag  8 oktober 2016 

          > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  13 januari 2017  

 

          
 

PRETTIGE VAKANTIE  &  GENIET ERVAN ! 
 

       

Neem regelmatig een kijkje op onze WEBSITE  

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

of op Facebook                           ;  

we hebben ook een ”besloten groep” 

 

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

