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 BUSREIS zondag 20.11.2016 

ZONIËNWOUDTOCHT  

Een unieke kans om een herfstwandeltocht te maken door het Zoniënwoud. 

Bijna de volledige omloop loopt door dit prachtig beukenwoud. 

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

  

 

Min ne kjè noa Bissegem gewist, 
tjingstjeraraboem tjingstjeraraboem  

En min ne kjè noa Bissegem gewist, 
tjingtjeraraboem sasa  

En me zoag'n doar ‘n meiske in eur 
deuregatje stoan, tjingsteraraboem . . . 

En we vroeg'n an da meiske of dasse 
mee wilde goan, . . . 

Ze zei van nin mo ze peizde wel van ja, 

. . .        ! ! NIEUW PARCOURS ! ! 
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VOORZITTER 

ETIENNE COTTYN 
Dr Hemerijckxlaan 34 
8560   Moorsele 

Tel 056 41 35 63 
Gsm 0494 58 27 05 
 

SECRETARIS 

MARC MASSELIS 
Bgm. Lesaffrestraat 3 
8560   Moorsele 

marcmasselis@hotmail.com  
Gsm 0476 30 28 17 

 

PENNINGMEESTER 

MARIJKE GHEYSEN 
Kraaimeers 65 
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Bankrelatie       GKCCBEBB 

BE08  8335  1432  7713 
website 
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/ 

Neem regelmatig eens een kijkje  
op onze site. Je verneemt er als 
eerste de laatste nieuwtjes en  
je kan er ALLE foto’s & uitslagen 
bekijken van onze organisaties !!! 

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

Neem regelmatig eens een kijkje  
op onze site. Je verneemt er als 
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je kan er ALLE foto’s & uitslagen 
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ANDRE WITDOUCK 
De Linde 24 

8560   Moorsele 

Tel  056 40 03 60 

 

ANNE VEREECKE 
Bgm. Lesaffrestraat3 

8560  Moorsele 

vereeckeanne@hotmail.com  
Gsm 0499 63 68 75 

 

SOPHIE DELANNOY 
Noordkouter 37 
8560  Moorsele 

 

sophie.delannoy@skynet.be  
Gsm 0479 08 13 32 
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 Woord van de voorzitter. 

Beste 7mijl-stappers, 

De helft van het jaar is weerom voorbij . . . wat gaat het vlug ! Hopelijk 
hebben jullie ook genoten van een deugddoende vakantie. 

Met enkele leden & vrienden hebben we een prachtige wandelvakantie 
doorgebracht in het Zwitserse ZINAL, ingericht door Wandelsport 
Vlaanderen & Intersoc. We houden de aankondigingen in het oog voor volgend jaar naar het 
Zwitserse WENGEN : verzorgde wandelvakanties ! 

Wij kijken terug naar een geslaagd wandeljaar ; onze Stekseltocht, de Sinksentocht met een 
recordopkomst, alsook de voorbije Halfoogsttocht was een enorm succes (veel lovende reacties 
ontvangen!). Een succes komt niet vanzelf, maar is een beloning van de inzet van een gans team; 
het bestuur, de parcoursbouwers en een grote groep vrijwilligers ! Wij nodigen hen dan ook 
graag uit naar ons jaarlijks HELPERSFEEST (‘persoonlijk uitnodiging’) op zaterdag 8 oktober. 

Straks begint het nieuwe wandeljaar, en onze secretaris heeft niet stil gezeten . . . alles klaar 
maken voor de nieuwe ‘Walking in Belgium’, en dit gloednieuwe clubblad. Ik wens jullie veel 
leesgenot, leg het niet zomaar opzij . . . want alle info over de club en het wandelen is er in terug 
te vinden. Apprecieer de inbreng van elkeen die meewerkt aan dit clubblad! Denk ook aan onze 
sponsors. 

Net voor onze laatste tocht van dit jaar, trekken we er nog even op uit met de bus! Op zondag 20 
november reizen we naar HOEILAART, een unieke kans om een herfstwandeling te maken door 
het Zoniënwoud. We starten ’s morgens met een gezamenlijk ontbijt in de Waterlelie-school, 
kasteeldreef-Moorsele. U ontvangst eveneens een sticker en drankbon, en de inschrijving voor 
de wandeling moet je ook al niet meer betalen. Alles inbegrepen voor de prijs van 15 euro per 
persoon. Let op; gezien de korte inschrijvingsperiode kunnen we niet uitkijken naar een grotere 
bus, dus snel wezen zal de boodschap zijn ! 

We ronden ons wandeljaar 2016 af met onze 17de HOEVETOCHT. Start gewoonte getrouw vanuit 
Gullegem (OC De Cerf), en Jan Peirs zorgt voor een totaal nieuw parcours . . . richting Bissegem! 
We hopen opnieuw op een superopkomst. Maak nu al uw vrienden en kennissen warm om mee 
te wandelen op zaterdag 26 november. En vergeet niet ; de warme Italiaanse Kruidenwijn van 
MANNAVITA is opnieuw van de partij! 

TOT  STAPS  ! 
                                                    jullie voorzitter   
 

                            Etienne Cottyn 
========================================================= 
Wengen (18/06 tem 25/06/2017) 
Ontsnap aan de dagelijkse realiteit in Wengen, een autovrij dorp dat 
schitterend gelegen is op een zonnig terras boven het dal van de witte 
Lütschine en Lauterbrunnen. Je logeert er in de Intersoc-hotels Palace 
en Edelweiss, een prachtig gebouw dat al dateert van de jaren 1930.  
In Wengen en omgeving bieden meer dan 500 km gemarkeerde 
wandelpaden volop wandelplezier. Een heerlijke wandelvakantie die je 
o.a. meenemen langs de Eiger, Mönch en de indrukwekkende Jungfrau.  

BINNENKORT MEER INFO :     http://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/238/wandelvakanties  

http://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/4890/wengen-18-06-tem-25-06-2017
http://www.intersoc.be/nl/wintervakantie/intersoc-hotel/wengen
http://www.intersoc.be/nl/wintervakantie/intersoc-hotel/wengen
http://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/activiteiten/238/wandelvakanties
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 10.000StappenCLASH 30/4-28/5/2016.  

Onze gemeente behaalde in deze 
ludieke wedstrijd een mooie  

15de plaats op 112 deelnemende 
gemeenten. Dit was de relatieve 
ranking (= aantal km afgelegd door 

alle leden van de groep, gedeeld door 
het aantal volwassen inwoners van de 

gemeente).  
Wevelgem telde 312 deelnemers 

(slechts 10 Guldenbergstappers, maar 92 7mijl-stappers, rest individuelen van de gemeente). Helaas waren 
er maar 241 die meetelden, de anderen vergaten de deelnemende gemeente WEVELGEM te kiezen.  

Jammer, dit zou ons nog een héél stuk vooruit geholpen hebben. Toch ‘stapten’ we 83.848.571 stappen  
(je kon ook fietsen, zwemmen, of andere sportbeoefening doen ; dit werd omgerekend naar stappen!).  
Dat komt neer op ongeveer 58.694 km ! 

Wevelgem werd 3de West-Vlaamse gemeente (na Lichtervelde 6
de

  en Kortemark 9
de) en presteerde heel 

wat beter dan gemeentes zoals Lendelede 18de, Diksmuide 28ste, De Panne 34ste, Ieper 44ste, Wervik 54ste, 
Veurne, Hooglede, Brugge, Blankenberge, Roeselare 89ste, Beernem, . . . om er maar enkele te noemen. 

De organisatie 10.000stappen verlootte elke week een aantal 
prijzen, voor onze gemeente waren dat Mevr Lieve T en  
Dhr Jan P (zou ons clublid Jan Parmentier uit Menen geweest zijn die 

onze gemeente steunde!).  

Ook de gemeente Wevelgem koos met de onschuldige kinderhand 
3 willekeurige winnaars (onafhankelijk van het aantal stappen dat je 

dagelijks deed, wel dat men zich registreerde en consequent de stappen 

registreerde).  
Zij ontvingen enkele producten van sponsors en een waardebon 
van 20, 40 of 60 euro.  Ook hier was onze club bij de winnaars, 
nl onze voorzitter Etienne Cottyn (prijs in ontvangst genomen door 

onze secretaris). Daarnaast waren nog 2 dames bij de gelukkigen (links Lydia Dejaegher & Lynda Goethals rechts). 

Gemiddeld stapte de groep Wevelgem zo’n 15.315 stappen per dag ; ruim boven het aanbevolen aantal  
van 10.000 stappen per dag!  Maar de wedstrijd was niet het eerste doel, in de eerste plaats doe  
je het voor je gezondheid !  10.000 stappen (8.000 voor 65+) zetten je op weg naar een betere gezondheid  
. . . zelfs als je dit aantal stappen nog niet bereikt, is elke vordering een winst: elke stap telt !  Bewegen  
is eenvoudig in je leven te integreren. Je kan het thuis, op het werk, tijdens verplaatsingen, in je vrije tijd . . .   

Toch willen we niet nalaten de 2de plaats in de absolute ranking (= totaal gezette stappen met de 

geregistreerden!) even in de spots te plaatsen. Dit is niet alleen vanwege de deelnemers voor Wevelgem, 

maar in grote mate het aandeel van de 7mijl-stappers. Onze vereniging kreeg een uitstekend rapport, 
92 ingeschrevenen (merendeel clubleden & enkele niet-leden sympathisanten) noteerden tijdens de 
wedstrijdperiode 28.752.862 stappen of 20.127 km of een gemiddelde van 16.374 stappen per dag per 
persoon ! En ja, er zijn nog enkelen die dagelijks verder hun stappen registreren ! 
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  Sinksentocht .   
   13 mei 2016  .  

vanuit de feesttent op wijk 
‘Overheule - De Barakken’  
te Moorsele  
 

Wanneer jullie dit “hopelijk“ lezen zijn we al 
kort bij de herfsttocht van de club. Dit wordt 
dus een opfrissing van het geheugen.  
Dit jaarlijks wijkfeest, ooit ontstaan rond de bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand die zich bevindt in de 
Overheulestraat richting vliegveld, kent nu al een geschiedenis van 283 jaar, en wordt door het Feestcomité  
”DE BARAKKEN” nog steeds in ere gehouden. Onze club werkt nu al 11 jaar samen om zijn weekdagtocht in te richten, 
die vandaag doorgaat onder een stralende zon en de belofte van een aangename temperatuur. De tent is al open 
vanaf 07:00h, maar het is 09:00h als ik na een fris fietstochtje (12°) toekom. We nemen de tijd voor een babbel en 
bekijken de infopanelen met wetenswaardigheden en alle afstanden die afgerond gaan van 6 - 8 - 15 - 18 tot 22,5 km. 

We schrijven ons in voor de 22,5km en voegen ons bij de 230 reeds vertrokken wandelaars. Alle afstanden begeven 
zich naar de Maalstraat waar de 6 en de 15km de Meerlaanstraat in verwezen worden, terwijl de 8, 18 en 22km 
verderop de afslag van de Maalstraat inwandelen, en het lichtglooiend landschap opzoeken gelegen tussen Draaitap 
en een uitloper van de Meerlaanstraat die we deels volgen tot een kerkewegel ons leidt naar de Wijngaardstraat, 

vervolgens Kraaimeers en Hofbos, en zo  naar een stukje “Groen Lint”.  
Kort daarna krijgen we de rustpost in zicht na 3,5km. De rustpost, en bij 

mijn weten de 1
ste

 maal, trekt in het Rust en Verzorgingscentrum  

Sint-Jozef. Alle afstanden komen hier tot “rust” waar de cafetaria wordt 

opengehouden door het animatieteam van het centrum. De opbrengst 

wordt integraal besteedt voor het welzijn van de bewoners. De soep en 

de broodjes worden verzorgd door Frieda en enkele medewerkers van 

onze club. Na een natje en een droogje  stappen we weer op, en terwijl 
de 6 en de 8km terug keren naar de “tent” wacht de 15+18km een lus 

van 5,7km, en de 22km een trip van 7,4km.  

We zijn hier op enkele stappen van de Ieperstraat die het landelijke naar de Kezelberg toe doorkruist. Veldwegen en  

karrensporen wisselen elkaar af, met zichten op mooie hoven waaronder het nu gesloten maar prachtig 

gerestaureerde ”‘t KAPELRIEGOED” met enkele overblijfselen van het hoevemuseum. Na een ommetje naar de 

Ieperstraat keren we terug veldwaarts richting de oude spoorwegbedding ter hoogte van het oorlogsmonument 
1914-1918. Een zijsprongetje er naartoe leert ons heel wat over deze oorlog 

en zijn gesneuvelden waarvan hier 145 Britse soldaten, vervolgens  

1 Canadees, 1 Chinees en 14 Duitse soldaten begraven liggen, de meesten 

van hen stierven tijdens de laatste weken van de oorlog. Dit is 1 van de 

100
den

 grote en kleine begraafplaatsen die de herinnering aan  

de ”GROOTEN OORLOG” levendig houden! Hierna begeven we ons naar  

de rustpost ACW Ledegem, en dit tussen uitbundig bloeiende planten en 
struiken die het vernieuwde fiets-  

en wandelpad omsluiten. Het is nu 

kop middag, en terwijl op het pleintje voor de zaal genoten wordt van het 

zonnetje, zoeken wij verpozing binnenin, waar we vlot bediend worden door 

een geroutineerde ploeg medewerkers! Na de pauze vatten de 15+18km de 

terugtocht aan naar de startplaats, en wacht de 22km een plaatselijke lus van 
4,7km, aanvullend op de reeds afgelegde 10,8km. Hierbij komen we achterom 

het vroegere stationsgebouw, waarbij na verbouwingen de achtergevel nu de 

voorgevel is geworden! Het station samen met de spoorweg in 1889  

in gebruik genomen, diende 2 gemeenten en heette toen “LEDEGHEM-DADIZEELE” en bevatte ook een telefoon en 

telegraaf-centrale.  

In de rechtervleugel was de wachtzaal en in de linkervleugel een bergplaats en magazijn. De bovenverdieping die 

dienst deed als woonst voor de stationschef was te bereiken via een monumentale trap.  
In het suikerbietenseizoen was er een belangrijke trafiek naar de suikerfabrieken. Het station, tijdens de  

1
ste

 W.O. in Duitse handen, werd ernstig beschadigd door Engelse bombardementen vanwege zijn overlaad- 
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capaciteit van munitie, manschappen en materiaal! Al deze weetjes, en meer, zijn terug te vinden op een infopaneel 

aan de gevel van het gebouw! Dat geldt trouwens voor heel wat historische gebouwen, hier en elders, en brengen ons 

geschiedenis bij op een beknopte manier! Jammer, maar veel wandelaars passeren er zonder enige aandacht aan  

het cultureel erfgoed. 

                     

We stappen terug op  en komen daarbij langs het vroegere kloostergebouw (ca. de jaren 1900en nu bewoond door 

een fotograaf) en ooit onderdeel van een meisjesschool! Door de wijk Kempkes zoeken we de Wulfsdambeek op,  
die we volgen tot de monumentale OOSTHOEVE met een poortgebouw  daterend 1778 en het woonhuis 1793,  

en in zijn eeuwenoude geschiedenis ooit nog eigendom van de “GULDENBERG ABDIJ”!  We stappen bezijden  

de hoeve het grindpad en de weidse velden in, en met het kapelletje van de Hemelhoek in zicht gaan we terug  

naar het centrum, en komen voorbij het ook al eeuwenoude PEREBOOMHUIS (1726), en ooit het buitenhuis van 

Baljuw Gregorius Bergman uit Moorslede. In de 1
ste

 W.O. deed het dienst als hospitaal en tijdens de 2
de

 W.O.  

als jongensschool! Tijdens de 1
ste

 W.O. lag er rond Ledegem een sterke Duitse verdedigingsgordel, maar die werd 
uiteindelijk, en ondanks zware verliezen op 14 oktober 1918 opgerold door Britse troepen. Dit stukje geschiedenis,  

en meer, is terug te vinden op een herdenkingspaneel naast het Pereboomhuis! Aansluitend bevindt zich de 

ommuurde pastorij ”eene schoone groote doeninge” zeker geldig voor het huidig gebouw (1904-1905), maar een 

omschrijving voor een pastorie omstreeks 1567-1579. De sobere Sint-Petruskerk komt in zicht, en achterom volgen 

we een onbekend stukje Heulebeek, ingesloten door een overvloed aan bloeisels allerhande, een prachtig stukje 

natuur, die aansluit op  de Kezelbergroute, die ons terugvoert naar de controle voor een 2
de

 verpozing, en waar we 

onze voorzitter bemerken die komt aangezeuld met een verse bak Rodenbach voor de dorstige liefhebbers.  
Maar ik hou het bij slappere kost, namelijk een waterke! Het is kwart voor twee als we terug opstappen voor de 

laatste 7,1km onder ijle wolkenslierten en volle zon! Enkele straatjes kris kras brengen ons terug op de spoor-

wegbedding die zich kaarsrecht richting Roeselare oplost aan de einder, afgezoomd met bloeiende meidoorn.  

Aan de eerstvolgende afslag brengt de Kortwagenstraat ons naar de Boomlandstraat en de Boonhoek. Vanaf  

hier brengen een afwisseling van grindwegen ons richting Rollegem-kapelle, de kleine deelgemeente van Ledegem, 

met een beschrijving uit 1213 waarbij Hendrik van Moorslede een ”halve bunder grond (dit is ca. 6500m²)  
schenkt aan Willem van Rolleghem, voor de bouw van een kapel, kapelaans woning en de aanleg van een kerkhof”. 

Vandaar de naam “Rolleghem-Capelle”. We krijgen de slanke achthoekige torenspits van de Sint-Jan Baptist kerk  

in zicht, maar laten het centrum links liggen en volgen de Overheulestraat naar de gelijknamige afslag, met op de hoek 

een kruisbeeldkapel in de schaduw van een treurwilg in aanloop naar het vliegveld van Moorsele, waar we uitkijken 

op de uitgestrekte grasvlakte van de start en landingsbaan. 

We zijn nu kort bij de startplaats en met een laatste blik  

op en in het kapelletje waar het allemaal mee begon, sluiten 
we deze zonovergoten en met veel bekende én nieuwe 

hoekjes gekruide wandeling af in de tent bij een zoet-zure 

kriek! Terwijl enkele late starters nog vertrekken zie ik  

ook enkele glunderende gezichten met een 3/4L “CHIMAY 

Grande Reserve” winnaars van een streekbier dat om  

het uur verloot werd onder de inschrijvingen! 
Winnaar of niet, ik denk dat de meesten van de 680 wandelaars (trouwens opnieuw een recordopkomst!) best 

tevreden zullen huiswaarts keren, een opsteker voor  Etienne onze voorzitter en parcoursmeester, het bestuur en  

alle medewerkers die hun inspanningen zo beloond zien! 

De volgende afspraak is de busreis naar Lichtaert op 29 zondag mei. 

Tot dan, 

Amerlinck Eddy 
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SAMENVATTING 680

Wandelsport Vlaanderen vzw 605

FFBMP 4

VWO 1

Niet-aangesloten wandelaars 69

Buitenlandse clubs / Andere clubs 1

TOTAAL 680

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS
8560 Moorsele 21

8560 Gullegem 1

8560 Wevelgem 9

Andere 38

TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 69

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 2

2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2

3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 17

3010 Wsv Wetteren 2

3034 Omloop Kluisbergen vzw 6

3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 2

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 5

3103 Florastappers Gent vzw 7

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 6

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 1

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 8

3143 De Kwartels vzw 2

3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 6

3196 Wsv Land van Rhode vzw 2

3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 2

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 6

3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 1

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 4

3376 Wsv Chatons Ronse vzw 1

3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 2

3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2

3447 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 3

3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 2

4041 Sporton vzw 2

4050 Boutersem Sportief 2

4252 Wsv De Hopbelletjes Opwijk 1

11de Sinksentocht  vrijdag 13 mei 2016

 

4300 Wsv Horizon Opwijk 2

5009 Wandelclub Beernem vzw 4

5011 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 3

5012 Wsk Marke vzw 22

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 36

5078 Drevetrotters Zonnebeke vzw 43

5089 De Heuvellandstappers vzw 23

5100 Nacht v Vlaanderen Torhout 3

5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 9

5142 De Motestappers Koekelare 3

5177 Brugsche Globetrotters vzw 5

5178 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 4

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 6

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 2

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 12

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 30

5217 De 12 uren van Lauwe 31

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 22

5256 De Warden Oom Stappers vzw 13

5271 Road Runners Torhout vzw 1

5276 De Margriete Stappers vzw 9

5295 Michiel Mispelonvrienden 2

5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2

5323 De Winkelse Stappers 13

5328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 16

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 1

5345 De Waterhoekstappers Heestert 3

5347 Velodroomvrienden Moorslede 12

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 12

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 12

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 98

5412 Kreketrekkers Kortemark 1

5421 De Staense Stappers 2

5423 Watewystappers Tielt 10

5429 Brugse Metten Wandelclub 1

5463 Levenslijnteam Damme vzw 1

5469 De Klinkerclub 1

5473 Wandelclub Hoger Op Woumen 1

5477 Het Wandelend Paard vzw 1

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 9

5496 Sportkring Oostnieuwkerke 2

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 13

5504 Bavostappers Bavikhove 2

5526 't Wandel Voetje vzw 6

5534 Sportraad Lendelede 1

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 4

TOTAAL Wandelsport Vlaanderen vzw 605  
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 Bedevaartstocht naar HALLE :   
Deze bedevaartstocht naar de Zwarte Madonna  
heeft elk jaar plaats op Pinksterzaterdag.   
Bart Devos nam deel voor de 10de keer,  
Jan Parmentier was aan zijn derde editie toe !   
De stappers stelden het goed onderweg naar Halle. 

 
 

   (foto’s Fabienne Dekeirel 14 mei 2016) 
 

 
 
 

==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    == 
 Vrijdagavond 10 juni 2016. was het zover: dan startte de 

vierjaarlijkse MEGA-Sloebertocht in Zingem voor de 4de keer.  

Een wandeltocht van maar liefst 100 kilometer. Volgens kenners is  
dit de mooiste, maar ook de meest lastige wandeltocht van Vlaanderen. 
Veel zwaarder dan de bekende Dodentocht in Bornem volgens 
sommigen!  De Dodentocht van Bornem is misschien veel bekender, 
maar is lang niet zo lastig en toch heb je daar veel meer opgaves.  

Dat komt omdat veel mensen er deelnemen voor een weddenschap. Voor een bak bier willen ze wel eens honderd 
kilometer stappen. Zo werkt het niet !  "Het heeft vooral met je ingesteldheid te maken. De kracht zit niet alleen in je 
benen, maar ook tussen je twee oren. Je moet beseffen dat 100 kilometer niet min is, de wilskracht hebben en jezelf 
ervan overtuigen dat je het kan."  
Het kritieke moment ligt voor de deelnemers aan de 100 kilometer tussen drie en vier uur 's ochtends. "Je hebt dan de 
hele nacht al doorgewandeld en voelt de man met de hamer 
kloppen. Het dipje gaat pas over, als de zon opgaat". "Ik drink 
onderweg heel veel, maar dan vooral water en soms eens een 
colaatje. Van alcohol moet je zeker afblijven als je wandelt.  
Ik weet wel dat veel wandelaars graag een goed biertje lusten, 
maar dat doe je best om je aankomst te vieren".   
(naar een artikel uit HLN : http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/-

veel-zwaarder-dan-dodentocht-a2728580/) 

Onze 2 clubleden Jan Parmentier & Bart Devos deden 
mee en genoten bij de aankomst van het gekende 
streekbier ! En nu uitkijken naar de 5de editie in 2020. 
 

==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    ==    == 
Als 7mijl-stapper neem ik (WARD HANSSENS) dit jaar 
terug deel aan de Dodentocht én een weekje later 

aan 'Door Vlaamse Velden'.  Dit doe ik voor een 

goed doel binnen onze familie: een jonge neef van 
mijn vrouw is spijtig genoeg vorige week begraven 
(begin juli) en om zijn gezin te steunen probeer ik via 
mijn tocht de nodige fondsen te verzamelen om de 
kinderen o.a. hun abonnementgeld te betalen voor de 
ijshockey.  Eetcafé Orange in Moorsele steunt de actie. 

Meer info op Facebook https://www.facebook.com/groups/1825466604343242/

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/-veel-zwaarder-dan-dodentocht-a2728580/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-oudenaarde/-veel-zwaarder-dan-dodentocht-a2728580/
https://www.facebook.com/groups/1825466604343242/


Clubblad nr. 87  p. 10  sep - okt 2016 

 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?. 

datum Tochtnaam Naam organisator
C

lu
b

 

n
r

T
o

ta
a
l

7
m

ijl

1/05/2016 32e Grote Westpoldertocht De Motestappers Koekelare 5142 1134 3

1/05/2016 47e Internationale Tweedaagse van Vlaanderen te BlankenbergeInternationale Tweedaagse Blankenberge vzw 5024 3992 6

1/05/2016 19e West-Vlaamse Wandelhappening De Waterhoekstappers Heestert 5345 1735 29

1/05/2016 De Schakeltocht 't Wandel Voetje vzw 5526 966 29

1/05/2016 Lentewandeling Burchtstappers Herzele 3002 1572 3

2/05/2016 Moerasbostocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 997 14

5/05/2016 19e Klinkertocht De Klinkerclub 5469 1046 31

5/05/2016 22e Egmonttocht Wsv Egmont Zottegem vzw 3163 2932 5

5/05/2016 Tussen de Vlaamse bergen Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde 5344 880 5

5/05/2016 Hemelvaarttocht Wandelclub Diksmuide 5537 1027 9

5/05/2016 Aspergewandeling Wsv Ibis Puurs vzw 1093 1675 1

6/05/2016 Lentetocht - Bossentocht Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 1016 2

6/05/2016 100 km van Ieper - 45e Internationale Driedaagse WandeltochtOrganisatiecomité '100km van Ieper' 5194 1333 14

7/05/2016 Sleihaagse wandeling De Warden Oom Stappers vzw 5256 714 10

7/05/2016 28e Lozermeitocht Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 1604 1

8/05/2016 Vrijbuiterstocht Florastappers Gent vzw 3103 1601 4

8/05/2016 100 km van Ieper - 45e Internationale Driedaagse WandeltochtOrganisatiecomité '100km van Ieper' 5194 1359 13

8/05/2016 45e Omloop Kluisbergen Omloop Kluisbergen vzw 3034 4117 7

8/05/2016 Molentocht Wiekstappers 5531 337 2

13/05/2016 11e Sinksentocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 680 98

14/05/2016 16e Voorjaarstocht De Hanestappers 5393 428 1

14/05/2016 Meitocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 828 3

14/05/2016 21e Basiel De Craenetocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 1690 3

14/05/2016 Donkmeertochten - Donkmeertrofee 2016 Boerenkrijgstappers vzw 3450 1611 4

14/05/2016 37e Mariëndaaltocht WSV Wandelend Paal vzw 2023 1497 1

15/05/2016 Vijfwegentocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 1660 15

15/05/2016 40e Lotelingenmars WNZB Knokke-Heist vzw 5072 1220 6

15/05/2016 Kronkelend door Middelkerke Spoetnikstappers vzw 5363 489 4

16/05/2016 Rondom Kanegem Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 1270 3

16/05/2016 Wijngaardtocht De Heuvellandstappers vzw 5089 1387 16

16/05/2016 15e Brugse Mettentocht Brugse Metten Wandelclub 5429 1320 8

16/05/2016 6e Gaverswandeling - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 2577 3

16/05/2016 Pinkstertocht - Euregio Marching Trophy Wsv De Heikneuters vzw 2006 1364 2

19/05/2016 Sportobellotocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 511 3

20/05/2016 25e Koolzakroute Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 527 14

21/05/2016 Houtwaltocht De Margriete Stappers vzw 5276 2084 32

21/05/2016 Euraudax Kuurne-Ieper Euraudax België 4258 64 1

21/05/2016 13e Dyletocht W.S.V. De Zombies 4102 970 1

22/05/2016 Picontocht - 28e Wandelsessie van de Westhoek Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5008 1917 17

22/05/2016 Meetjesland… maak het mee - 10e Op Stap door het MeetjeslandOp Stap door het Meetjesland vzw 3505 1630 3

22/05/2016 18e Wandeltocht in en rond Ename Comité 2000 3414 934 4

24/05/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1060 20

25/05/2016 6e Lentetocht Guldenbergstappers Wevelgem 5499 708 37

28/05/2016 9e Muziektocht De Buskanters Houthulst 5507 655 2

28/05/2016 Rondom Wakken Watewystappers Tielt 5423 1574 14

28/05/2016 4e Calidristocht De Puinstappers Bredene 5528 724 8

29/05/2016 10e Skobiaktocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 1118 4

29/05/2016 De Rode Loper Stap Vooruit 5448 541 19

29/05/2016 Pompoenstapperswandeling De Pompoenstappers vzw 1050 1616 80

31/05/2016 21e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 5323 551 8
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?. 

datum Tochtnaam Naam organisator
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4/06/2016 Poeltocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 1329 18

5/06/2016 34e Bezantentocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 1686 3

5/06/2016 32e Vriendschapstocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 2524 14

5/06/2016 25e Moense Gordel vzw Moense Gordel 5371 865 32

6/06/2016 Paradijstocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 798 9

7/06/2016 Ieper binnenste buiten De Spiegelstappers Ieper 5492 436 4

8/06/2016 15e Midweektocht rondom Zwevezele De Margriete Stappers vzw 5276 633 1

10/06/2016 4e Mega-Sloebertocht Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 402 2

11/06/2016 Tweis deur Orscamp Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 1172 2

11/06/2016 33e Sloebertocht Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 2361 12

11/06/2016 Zomerwandeling De Curieusneuzen Pittem 5500 612 13

12/06/2016 Wase Poldertochten Wandelclub De Lachende Klomp vzw 3025 1674 1

12/06/2016 Pompeschitterstocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 1127 33

14/06/2016 Ruytershoevetocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 648 19

17/06/2016 37e Nacht van West-Vlaanderen vzw De Nacht 5311 1781 2

18/06/2016 20e Batjestocht vzw De Nacht 5311 817 3

18/06/2016 10e Zeehaven Brugge Wandeling Brugse Metten Wandelclub 5429 1031 6

19/06/2016 Klingse Bostochten Wandelclub Gasthofstappers vzw 3201 1238 1

19/06/2016 28e Haverlotocht De Haverlostappers 5409 934 7

19/06/2016 21e Megasterren Heuveltocht Wsv Chatons Ronse vzw 3376 1781 14

19/06/2016 Poelbergtocht Watewystappers Tielt 5423 1830 20

21/06/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 790 3

25/06/2016 Groenendaltocht Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3091 1092 1

25/06/2016 9e Gaston Martens Mars Pasar Zulte 3502 478 2

25/06/2016 Zomertocht W.C. Izemberevrienden 5102 436 4

25/06/2016 Paardenvisserstocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 2027 6

25/06/2016 Guldensporentochten De Waterhoekstappers Heestert 5345 741 17

26/06/2016 43e Voettocht der Vlasstreek Wsk Marke vzw 5012 1199 30

28/06/2016 12e Hooitocht De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 935 7
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Urbain Porte  
trok terug naar 

COMPOSTELA ! 
 

12 mei om 9:03 
Urbain is dinsdag met de trein om 10.11 uur uit Kortrijk vertrokken om in Brussel de Euroline bus te nemen richting Parijs om vanaf daar 
te vertrekken naar Oviedo. Het was voorzien om woensdag rond de middag aan te komen in de alberge. Maar dat is anders verlopen.  
In Brussel was de bus 3 kwartier te laat. Onderweg naar Parijs waren enkele ongevallen gebeurd door de hevige regen  
en stonden ze in file zodat ze met enkele uren vertraging aan kwamen. Zo was de bus voor Oviedo . . . ribbedebie. Dan was het 
wachten tot ’s avonds 21.30 uur voor een bus naar Madrid waar hij dan moest afstappen in Bilbao. Maar dat was weer buiten de bus 
tijden gerekend. Dus de bus naar Oviedo was weer...........ribbedebie. Terug wachten op een volgende bus en zo kwam hij pas 
woensdagavond om 19.30 uur aan in de alberge. Gelukkig was er nog plaats. Hopelijk verlopen de volgende dagen beter. 
 

14 mei om 10:30 
Na een bewogen heen reis maar een goede nacht begon de eerste stapdag van Oviedo naar Aviles  
(29 km). Het miezerde, maar in de loop van de dag kwam de zon nu en dan piepen. Het werd 16° dus  
een goed wandelweertje. 
Urbain vond gemakkelijk een Alberge waar hij een deugddoende douche kon nemen. Dan gaan eten en  
op tijd in bed want de volgende morgen komt een zware dag. 

Wandeldag 2, van Aviles naar Soto de Luina (43km). Het had ‘s nachts geregend maar hij kreeg een droge 
dag maar terug 16°. Zoals verwacht werd het een zware tocht met klimmen en dalen gedeeltelijk door  

de bossen en geen ideale ondergrond. Maar met nu en dan eens te vloeken (foei) geraakte hij toch aan de alberge. 
Terug onder de douche en dan een lekkere ‘servessa’ (Spaans voor bier). Samen met enkele 
Spanjaarden, een Fin en een Duitser hebben ze dan de route bekeken voor de volgende dag. 
Ik zou een vlieg willen zijn om te zien en horen wat ze daar allemaal brabbelen. 
 

14 mei om 18:14  Zo pas een telefoontje gekregen van mijn doorweekte vent. 
Deze morgen was hij niet te vroeg vertrokken uit Soto de Luina. Het was (maar)  
24 km naar Cadavedo. Het heeft veel geregend, het water stroomde langs de wandelpaden 
naar beneden en al draagt hij een cape binnenin werd hij nat van het zweet. Het was weer 
een lastig parcours waarbij Urbain zich soms afvroeg wat hij daar eigenlijk deed. Regelmatig 
kwam hij wel iets tegen waar hij iets kon eten of drinken. Hij is nu in een primitieve alberge te samen met een Australiër. Maar na een 
warme douche was hij vlug alle miserie vergeten. Vanaf morgen voorspellen ze beter weer. Hopelijk zijn de met kranten gevulde 
schoenen droog. 

Oef, het weer is beter. De zon was van de partij en het was een aangename temperatuur. Na 18 km kwam hij aan in het mooie 
kuststadje Luarca en vond Urbain een mooie moderne alberge. Hij kon zijn vuile kledij afgeven en mits een kleine vergoeding kreeg hij 
ze gewassen en droog terug. De rest van de namiddag was hij op verkenning in de streek en deed nu een dan een terrasje voor een 
glaasje wijn met tapas. Het is er zeer mooi. Terug in de alberge wachtte de gewassen kledij om opgeplooid te worden en de rugzak  
te vullen voor de volgende dag van 30 km. Hopelijk blijft het weer goed. 
 

17 mei om 17:34   Hier nog eens terug met wat nieuws van de pelgrim.  
Na een tocht van 31 km en nog eens een 5 tal km ter plaatse is Urbain goed aangekomen in Caridad.  
Hij had nog plaats in de alberge die kort daarna complet was. Er was maar één hotel open waar hij kon 
gaan eten anders was er niets. Maar hij had onderweg eten en drinken gevonden voor de volgende dag. 
Morgen is het de 6 de stapdag, het gaat nogal vooruit. 
 

17 mei om 22:28   Maandag had mijne pelgrim de chance van eens Nederlands te kunnen spreken. Tijdens het avondmaal zat hij 
bij een Hollander met zijn Duitse vriendin. En tijdens het eten kregen ze een fles rode wijn per persoon en dan nog nen dreupel.  
De wandeling was ook goed verlopen al moest hij een voetgangersbrug oversteken van een 600 meter lang en heel smal en met zijn 
hoogtevrees was dat geen lachertje. 
Maandag op dinsdagnacht heeft Urbain heel goed geslapen al was er naar het schijnt veel lawaai geweest door een groep jonge gasten. 
Wat rode wijn toch kan doen hé ? 

Na 28 km stappen kwam hij aan in een beschimmelde en vuile alberge. Dan heeft hij besloten om nog 7km verder te trekken  
tot in Vilela een heel klein dorpje met maar 4 huizen. Daar was de alberge in orde en kon hij er ook eten. Hij komt steeds  
de Australiër tegen in de alberges en hoe verder ze wandelen hoe beter ze elkaar verstaan. 
 

https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1552157461755725/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1552858365018968/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1552969185007886/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1553997068238431/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1554055414899263/
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19 mei om 9:45 
Het is fijn dat ik dagelijks een babbeltje kan slaan met de pelgrim. Leve de GSM. Woensdag is hij na 28 km stappen aangekomen  
in Montonedo. Een klein oud dorpje met mooie gebouwen. Na inschrijving (bij de politie) is Urbain op verkenning geweest en had  
veel lof over de mooie Kathedraal en de omgeving. Intussen heeft hij de kust verlaten en is het binnenland ingetrokken  
en is ook reeds aangekomen in de regio Galicië. De kust was prachtig. Het weer is uitstekend om te wandelen, ’s morgens is het bewolkt 
en in de namiddag is de zon van de partij en wordt het warm. Tot nu toe heeft hij steeds gemakkelijk ‘slaping’ gevonden en komt  
hij steeds dezelfde mensen tegen zoals de Australiër. Deze avond zijn er maar 6 personen in de alberge. 

Stilaan komt Compostela dichterbij, hij zit een dag vóór op schema. Hopelijk verloopt de tocht verder zoals het nu is geweest. 
In mijn achterhoofd ben ik toch wel jaloers dat ik er niet bij ben. Maar wie weet een volgende keer (misschien), zeg nooit nooit. 

Jullie volgers hebben allemaal de groeten !!!!!!! 
 

20 mei om 8:55   Urbain is reeds aan wandeldag 8.  Na een heerlijke wandeling van 38 km is hij aangekomen in Vilalba.  
Het was zeer mooi onderweg. ‘s Morgens was de zon er, maar dan kwam de mist opsteken zodat hij verplicht was om een regenjas aan 
te trekken. Na de middag was er terug één blauwe hemel met aangename temperaturen. De eerste alberge die hij tegenkwam viel 
enorm tegen. Stank, vuile matrassen en slechts 1 douche en toilet. Onderweg had hij reclame gezien van een nieuwe slaapplaats.  
Er waren aparte badkamers met douche, toilet en lavabo. Dit was het moment om zijn lichaam eens extra te verwennen.  

Urbain had nog een mooie ervaring te vertellen over de vorige avond.  Hij ging een cafeetje binnen om te eten. Daar was alleen 
een toog met 1 tafeltje. De cafébaas riep zijn vrouw en samen met Urbain ging ze enkele huisjes verder om eten klaar te maken.  
Daar waren er 2 tafeltjes maar ze kookte voor Urbain alleen. Meloen met hesp, dan een stoofpotje en als dessert een kaastaart. 
Een fles rode wijn en dan nog een koffie solo met een ... dreupel erbij. En zij maar praten in het Spaans en Urbain maar knikken  
in het Vlaams want hij verstond niets van wat ze zei. 
Toen hij afrekende kreeg hij een papieren zak mee met een brikje fruitsap en een croissant.  
Een ontbijt voor de volgende morgen. 
 

21 mei : Nog een 100 km te stappen en Compostela ligt aan de voeten van Urbain.  
Gisteren (vrijdag) heeft hij enorm genoten van de wandeling van 23 km tot in Baamonde. Het is er  
zo mooi. Hij heeft een eerste ooievaarsnest gezien. Onderweg staan veel oude gebouwen  
en boerderijen die (bijna niet te geloven) nog bewoond zijn. Bij aankomst was de alberge nog niet open 
en in het plaatselijke cafeetje heeft hij genoten van een lekker pintje. Daar was een klein museum met de 
werken van een man van 80 jaar. Als ik hoor wat hij onderweg allemaal eet en drinkt denk ik niet dat 
hij deze keer zal vermagerd zijn. En al die rare en lekkere dingen die hij voorgeschoteld krijgt.  
Gisteren kreeg hij koffie geserveerd uit een kom en met een pollepel. Het is steeds het zelfde weertje, ’s morgens bewolkt en mistig  
en tegen de middag zonnig en warm. 

Als ik hem zo hoor vertellen maakt hij goed contact met de mensen die hij tegen komt en is hij nu en dan tolk . (Ik zou hem graag eens 
bezig horen, amaai amaai ) maar hij doet het toch maar hé !!!! 
Vandaag (zaterdag) zal het zweten worden, 40 km en ze voorspellen geen goed weer. Duimen maar. 
 

22 mei : Vlug nog wat nieuws van mijne pelgrim optekenen. Zaterdag kwam Urbain na 42 km aan in Sobrado dos Monxes. 
Onderweg heeft hij kunnen ontbijten in een alberge in de bossen. Hij geniet van de kleine dingen die hij onderweg tegenkomt, zoals  
3 poezen die hun siësta houden in de zon of van een moederkip met haar kuikens die naar binnen vlucht omdat ze bang is van een 
fototoestel. Van een beeldhouwer kreeg hij een stempel zoals in de oude tijd (met kaarsvet ). Soms moet hij zoeken naar de weg omdat 
die niet goed is aangeduid maar de plaatselijke bevolking is steeds klaar om te helpen. Hij heeft goede herinneringen van de contacten 
wanneer hij gaat eten en kan veel anekdotes vertellen. 
 

Vandaag zondag 22 mei was het weer een lange tocht van 40 km. Hij is aangekomen in Pedrouza. Hier komen nog andere caminos  
tesamen zoals de France route. Het was nu wat saai. Hij heeft de mooie natuur verlaten om op asfaltbaantjes verder te stappen.  
Maar toch heeft hij ervan genoten. ’s Morgens was er een frisse wind, maar tegen de middag was het een stralend blauwe hemel. 

Morgen (maandag) 23 mei is het de grote dag. Dan komt hij aan in Compostela en dan nog op zijn verjaardag. 
Jammer dat ik er niet bij ben, dan zouden we een flesje kunnen kraken. Eerst gaat hij naar het busstation om te zien of hij dinsdag  
plaats heeft om naar huis te komen, anders moet hij wachten tot donderdag. 

 

23 mei : Urbain heeft vandaag een dubbele slag gehaald. Niet iedereen kan zeggen 
dat hij op zijn verjaardag aankomt in Compostela. Eerst is hij het 
busstation binnen gegaan om een plaats te reserveren voor dinsdag 
terug naar huis te reizen. Dan om zijn diploma waarvoor hij een uur 
in de rij moest aan-schuiven. Hij is zoals vorig jaar in het klooster om 
zijn laatste nacht op zijn Compostela trip door te brengen. Morgen 
stapt hij rond 11 00 uur op de bus (die na veel rondrijden om andere 
passagiers op te pikken) naar Burgos. Daar kunnen ze nog genieten 
van een laatste maaltijd op Spaanse bodem. Dan weet hij welke bus 
hij moet nemen om in Rijsel aan te komen. Daar gaat het dan met 

de trein richting Kortrijk waar ik hem zal opwachten.  Waarschijnlijk zal het een waterval van anekdotes zijn. 
 

26 mei : Hallo, hier ben ik terug voor het laatste verslag over de pelgrim. 
Na een woelige nacht waar hij niet veel heeft kunnen slapen door het lawaai van andere pelgrims (die waarschijnlijk hun  
aankomst vierden), heeft Urbain genoten van een lekker ontbijt. Dan de laatste keer alles in de rugzak en naar het busstation. 

https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1553997068238431/
https://www.facebook.com/groups/1407827639522042/permalink/1553997068238431/
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Om 11.45 u is hij vertrokken uit Compostela in de gietende regen. 
Enkele uren later rond 14.30u tot 16.00u was er reeds een stop om te eten. Daarna na veel omwegen  
om andere passagiers op te laden, kwamen ze aan tussen Burgos en Plalentia rond 19.00u. Daar was  
er mogelijkheid om iets te eten. 
Rond 21.00u vertrokken ze met de aangeduide bus, terug met veel omwegen, naar Lille, via Parijs waar  
ze een verstekeling van de bus haalden. Na vele nachtelijke uren en een deel van de dag  
met regelmatig een stop om te eten kwam hij om 14.45u aan in Lille. Gelukkig had hij geen last  
van stakingen van de trein en stond ik om 16.47 u op het perron om hem te zien uitstappen 
met een smile van oor tot oor, met spijt dat het voorbij is maar gelukkig om terug thuis te zijn  
en ook omdat hij het toch maar weer gedaan heeft. 
De fles cava stond gekoeld met (zoals hij het gewoon was in Spanje) tapas. Na het uithalen van de geschenkjes 
begonnen de verhalen te komen maar ik denk dat ik nog enkele weken zoet zal zijn met zijn anekdotes. 

Urbain bedankt iedereen die hem gevolgd en gereageerd heeft op facebook en met de verjaardags-
wensen die hij kreeg. 

Maar nu begint het voor mij ! ! !  Alles wassen en drogen en terug opplooien want alles moet klaar liggen voor de (hopelijk) volgende 

keer. Hij is nu eenmaal gebeten door  het Compostela-virus. En daar bestaan geen medicijnen voor.  

Tot nader horen en zien.  Veel liefs, 

 Urbain  en  Frieda 

HET VERSLAG KON DAGELIJKS GEVOLGD WORDEN VIA ONZE 
‘BESLOTENGROEP’ op facebook DANKZIJ ZIJN VROUW FRIEDA HENNIN  !  

E e n gro ep  e n ke l  van  en  vo or  c l ubl e de n .  .  .  !  !  !  

Nog geen lid van onze groep ? ? ?  Stuur een vriendschapsverzoek naar de 
secretaris die u dan kan toevoegen. 

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

Vrijwilligersbedanking.  
Op  donderdag 14 juli 2016 organiseerde de gemeente WEVELGEM voor een  
5de maal een bedankingsactiviteit. IEDEREEN die actief is als vrijwilliger in  
een vereniging uit Wevelgem, Moorsele of Gullegem was WELKOM. Er daagden 
zo’n 500 mensen op. Ook 26 helpers van onze club waren aanwezig, alsook enkele 
7mijl-stappers die actief zijn in andere verenigingen werden gespot op het feest. 

Het gemeentebestuur biedt iedereen enkele drankjes en een hapje aan (dit jaar 
werd PIZZA voorzien). Het werd een gezellige avond met veel kansen om kennis te 
maken met de vrijwilligers van alle Wevelgemse verenigingen. Op deze manier wil 
het gemeentebestuur de vrijwilligers bedanken voor hun inspanning en hen motiveren om verder 
vrijwilligerswerk te blijven doen. 

Enkele sfeerbeelden, dankzij Berno Decherf van NIEUWSBLAD.BE http://www.nieuwsblad.be/cnt/blbde_02386957 

       

                 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blbde_02386957
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 Busuitstap zondag 29 mei 2016.  

  richting Lichtaart bij de Pompoenstappers 
We zijn eind mei en onze 1ste busreis komt eraan. Deze maal bezoeken we de ”Pompoenstappers”  
te Lichtaart, deelgemeente van KASTERLEE in de provincie Antwerpen, een 150km van bij ons en alom 
gekend van het pretpark BOBBEJAANLAND (genoemd naar zijn oprichter & zanger BOBBEJAAN SCHOEPEN).  

Ook nu was het weer stormloop bij de inschrijvingen 
zodat eind februari al beslist werd om een 
dubbeldekbus in te schakelen voor 77 wandelaars! De 
zondagmorgen is grijs en de vooruitzichten zijn niet 
echt denderend maar dat kan ons humeur niet 
schaden! We kunnen vertrekken om 7.10h, en na een 
rustige rit komen we toe om 9.00h, buiten alle 
verwachtingen, in het zonnetje. We worden er 
opgewacht door SOPHIE en FILIP die in vervanging van 
MARC en ANNE  instaan voor de verdeling van de 
controlekaarten met clubsticker en drankflipper. Zij 

waren samen met GEERT en CHANTAL met de wagen gekomen. Alvast bedankt voor de moeite! 
De jassen gaan al vlug uit en iedereen vind een groepje volgens de gekozen afstand. De omschrijving van de 
afstanden en rustposten is prima, maar de parcours-uittekening is spijtig genoeg veel te kompact en niet te 
ontcijferen! Ik kan aansluiten bij een groepje bestaande uit  Marcel, Roos en Alain, en Christine en Rik om 
de 20km af te stappen. We vertrekken via het Molenspoor; in vroegere tijden een  karrenspoor dat leidde 
naar de houten standaardmolen(1799) van D’akkeren en dat vanuit het gehucht Stenen! De molen werd, 
spijtig genoeg, in 1945 vernield tijdens een storm. 
We verdwijnen al vlug onder de bomen, maar de brede dreef wordt geregeld versperd 
door houtafval om dan verderop weer opgefleurd te worden door bloeiende 
rododendrons! Het word een afwisseling van loofhout, met voornamelijk eik en 
sparrenbomen die zich hier goed voelen in deze zanderige bodem. Af en toe lijkt het wel 

of de hogerop groeiende bomen op stelten staan, 
waar door bodemerosie de zanderige aarde van 
tussen hun wortels is gespoeld. Dit geeft wel wat 
mooie effecten, samen met de uitzichten van op 
de heuveltoppen!  
Spijtig genoeg kan het zonnetje niet stand houden en verdwijnt 
stilaan in de grijze hemel. Het is goed 10.00h als we na 5km de 
rustpost serre aandoen net als andere groepjes. We nemen de tijd 
voor een boterhammetje want het ontbijt is al een 4-tal uur 
geleden! Een 1/2uurtje later hernemen we voldaan onze tocht en 

komen, in open veld, voorbij een “specialeke“ nml. een vlak aardappelveld; de zanderige bodem is 
waarschijnlijk niet te balken zoals bij ons!  
Het gaat richting gehucht Hoebenschot waarbij we de Slekkestraat aandoen die we gezwind doorstappen! 
Hoebenschot; waarbij hoeben een afgeleide is van hoba; een andere taalvorm voor hova en hoeve; en schot: 
(afsluiting of afbakening) een afgesloten stuk land dat door zijn afsluiting niet meer behoorde tot de gemene gronden 
waar dieren vrij konden grazen en rondlopen! Zomaar! 
Weldra komt weer een mooi stuk bos in zicht en aan een 
picknicktafel; het is nu ca 11.00h, wordt plots halt 
gehouden en stellen Christine en Rik voor om een 
aperitiefmoment te houden! Er komt ijsgekoelde drank en 
bijhorende versna-peringen op tafel, terwijl ook Roos en 
Alain zich niet onbetuigd laten en aanvullen! Het gaat er 
gezellig aan toe en als Etienne en Eddie met hun gevolg 
voorbij komen is de commentaar niet uit de lucht! 
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Wanneer we een kwartierke later terug opstappen ziet de lucht er al 
minder grijs uit en de bomen nog groener! We komen uit op de 
hoofdweg Poederlee-Lichtaart en bemerken tussen de bomen de 
Zandkapel van Lichtaart (bj1688).Als we aansluiten bij Etienne, 
Arlette, Eddie en Rita valt er wat motregen, een 1ste waarschuwing, 
maar we zijn kort bij de rustpost A.C. die we droog bereiken. Binnen 
is het druk en kunnen we nog juist een plaatsje bemachtigen, maar  
wie later toekomt zoals Luc en 
Marijke vindt gelukkig nog een 
plaatsje buiten op een bank. Het is 

nu middag, we zijn dik halfwege, en tijd voor een tweede schaft. We nemen 
onze tijd en het is halfeen als we opnieuw een lus van 6km voorgeschoteld 
krijgen. Het groen is hier eindeloos met wederom een variatie aan weiden 
en bosjes, waartussen brede dreven met namen zoals; smalle broeken, 
overigens niks voor mij, en kabouterbos, maar dan zonder kabouters want 
we hebben er geen gezien! Onderweg valt er af en toe wat licht gedruppel, maar bij een aan-gename 
wandeltemperatuur valt het nog best mee! Ter afleiding krijgen we een prachtige ronde kachelhoutmijt te 
zien, (je moet er maar opkomen) en komen we in de buurt van de grote herenhoeve Koningshof.  
Deze hove had reeds een vermelding in het cijnsboek van 1564 en behoorde toe aan de Hertog van 
Brabant. De naam “koning” verwijst naar  
de dominus; de heer van het gebied, in die tijd 
het “Gestelsch bos” een jachtgebied van de 
Hertog. De rustpost van Goor komt eraan en 

amper binnen begint het nu 
echt te regenen. We laten 
het niet aan ons hart komen 
en genieten van 1/2h 
relaxen. Als we opstappen is het iets na twee en terwijl op het terras Luc, Marijke, 
Geert, Chantal en Sophie zich nog enigszins beschermen tegen de regen, zit Filip er 
open en bloot in zijn marcelleke, er ietwat beteuterd bij te kijken! De laatste 3,5km 
komen eraan en  onder moeders paraplu (terwijl Natalino en Marc blijkbaar genieten 
van de regen!) krijgen we een afwisseling van asfalt en bospaden die ons leiden naar 

het centrum van Lichtaart met op een groen pleintje een brons van Tom Frantzens; ”Wannes van Lichtert” 
naar één van de vele legendes over het ontstaan van het dorp. Hier wordt de herder “Wannes” uitgebeeld, 
die staart naar de lichtende gloed die hem vanuit de aarde toeschijnt (lift-erde)! Op de zandstenen sokkel 
staan de gehuchten die het dorp vormen. In het verlengde staat de Onze-Lieve-Vrouwkerk uit ca 1865 maar 
de Gotische toren dateert uit de 15de eeuw. Het is nu 3uur en we zijn terug bij het begin: de startzaal!  
Het is er warm en druk en onze drankflipper komt van pas want die was ik bijna vergeten! We hebben nog 
een uurtje de tijd en we genieten nog na van een prachtige wandeling ondanks het mindere weer. De club 
word nog via onze voorzitter bedacht met een setje Kastel 2460; een blond 7°bier ontsproten uit  
de brouwketels van enkele amateurbrouwers uit Kasterlee en in 2006 op punt gesteld door bierarchitect 

Dirk Naudts uit de Proefbrouwerij te 
Lochristi nabij Gent! Het word vier uur 
en na een nat spurtje naar de bus 
komen we behouden “thuis” 
omstreeks 18.00h. Een mooie keus van 
het bestuur en zeker eens te herdoen 
met beter weer!  
En nu uitkijken wat  15 augustus 
voor ons in petto heeft! 

Tot dan, 

Amerlinck Eddy 
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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

2/07/2016 18e Dreventocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 1963 6

2/07/2016 2e Op weg in Diksmuide langs IJzer en IJzertoren Wandelclub Diksmuide 5537 850 3

3/07/2016 29e Voettocht te Lauwe De 12 uren van Lauwe 5217 1570 41

3/07/2016 28e Zomertocht CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur 3294 1495 2

3/07/2016 Walk De Haan De Hanestappers 5393 906 1

4/07/2016 Midzomertocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 826 9

7/07/2016 Capellegoed Ommeganck 't Wandel Voetje vzw 5526 609 13

8/07/2016 46e Guldensporentochten Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 749 1

9/07/2016 Adriaan Brouwertochten Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 2081 6

9/07/2016 Tielt Zomert Watewystappers Tielt 5423 1106 6

9/07/2016 14e Breydel en De Coninckwandeltocht Brugse Metten Wandelclub 5429 1240 3

10/07/2016 17e Gaverstocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 1191 37

10/07/2016 24e Pottebrekers-Panoramatocht Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 1185 10

12/07/2016 22e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 5323 733 11

15/07/2016 23e Barbecuetocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 821 20

16/07/2016 11e Sint-Germanustocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 1262 13

16/07/2016 3e Bachten de Kupe-tocht Wiekstappers 5531 467 4

17/07/2016 Menin Road - Ypernstrassetocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 5078 1797 36

17/07/2016 18e Twee Landentocht De Trekvogels Boekhoute vzw 3383 1312 5

19/07/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 735 13

19/07/2016 Buencamino Zomerwandeling Buencamino vzw Step Forward 5533 565 2

21/07/2016 31e Witsoonetocht De Witsoone Stappers Krombeke 5180 1266 9

21/07/2016 De 21 Juli Tochten OC St-Idesbald 5490 333 2

23/07/2016 Geuzentocht De Heuvellandstappers vzw 5089 1061 14

24/07/2016 21e Bebloemingstocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 2032 26

24/07/2016 26e Canisvliettocht De Kwartels vzw 3143 1291 4

24/07/2016 28e Zennetochten Wandelclub De Slak vzw 1225 2522 2

25/07/2016 12e Zomerwandeltocht Het Wandelend Paard vzw 5477 676 3

26/07/2016 Vakantietocht De Warden Oom Stappers vzw 5256 718 10

27/07/2016 10e Zomerwandeling Omloop Kluisbergen vzw 3034 1071 6

28/07/2016 Congétocht Michiel Mispelonvrienden 5295 616 6

30/07/2016 18e Gitsbergroute Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 1491 20

30/07/2016 Zwintocht WNZB Knokke-Heist vzw 5072 1672 4

31/07/2016 28e Brugsche Poorterstocht De Frisse Stappers Brugge 5222 1514 14

31/07/2016 Stripfigurentocht Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5008 1594 7

31/07/2016 28e Dender- en Scheldetocht WJC Denderklokjes Lebbeke 3226 2811 2

31/07/2016 36e Everbeekse Wandeltochten - Het Laatste Nieuws WandeldagEverbeekse Wandeltochten vzw 3282 2237 1
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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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1/08/2016 Vakantietocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 970 16

5/08/2016 Rondom Bellem Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 753 1

6/08/2016 Zomertocht - Adriaanstocht - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 1647 1

6/08/2016 20e Vlastocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 1880 7

6/08/2016 2e Krinkeltocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 1365 27

7/08/2016 Omloop van de Druivenstreek IJsetrippers vzw 4025 1544 1

7/08/2016 Dwars door het Houtland De Motestappers Koekelare 5142 1212 9

7/08/2016 5e Omertocht Guldenbergstappers Wevelgem 5499 1475 67

9/08/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1295 15

11/08/2016 13e Brugse Midweektocht Brugsche Globetrotters vzw 5177 538 1

13/08/2016 Poldertocht Wiekstappers 5531 510 2

13/08/2016 19e Dwars door de Trompe De Trompe Deerlijk 5364 1526 17

13/08/2016 20e Velodroomtocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 895 28

14/08/2016 23e Driestocht Durmestappers 3313 1318 2

14/08/2016 1e Stormvogeltocht Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 1147 3

14/08/2016 Ronde van Vlaanderen voor Wandelaars Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 2318 5

14/08/2016 Harmoniewandeling Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 1489 15

15/08/2016 45e Internationale 15-augustustochten - Fruittocht Wandelclub Beernem vzw 5009 2648 2

15/08/2016 18e Ankertocht Wsv Land van Rhode vzw 3196 1651 2

15/08/2016 Halfoogsttocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 962 112

17/08/2016 Midweektocht Wsv Egmont Zottegem vzw 3163 1321 4

18/08/2016 Stropkestocht Florastappers Gent vzw 3103 1011 2

19/08/2016 Door Vlaamse Velden vzw De Nacht 5311 668 4

20/08/2016 Moereveldtocht vzw De Nacht 5311 1337 13

21/08/2016 Oogsttocht De Buskanters Houthulst 5507 738 3

21/08/2016 21e Kermistocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 1757 17

25/08/2016 14e Grenstochten Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 3149 305 4

26/08/2016 9e Fireballs Wandeltocht Comité 2000 3414 304 1

27/08/2016 Zomertocht Watewystappers Tielt 5423 666 2

27/08/2016 12e Mote-Molentocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 411 17

28/08/2016 Snoepjestocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 857 1

28/08/2016 2e Hoevetocht Op Stap Zwalm 3529 1016 3

28/08/2016 20e Dwars door Groot-Zwevegem De 12 uren van Lauwe 5217 1085 26

31/08/2016 13e Terug naar de natuurtocht Road Runners Torhout vzw 5271 787 3
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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 SEPTEMBER : 1 MAGDA DECROIX, 4 MARIJKE DENOULET, 10 RONALD 
VERVACKE, 13 PASCAL DUFLOU, 13  WILLY DESIMPELAERE, 15 RIK 

NOPPE, 16 ALISON DOS SANTOS GOMES, 16 NICOLAS VANDEWAELLE,  

16 CARINE VANCOILLIE, 18 RITA MOYAERT, 18 BERNICE MESSELY,  

19 GEERT VANHAUWAERT, 19 GILBERT DEWULF, 19 ALFRED CRUTS, 21 MARIJKE GHEYSEN, 22 ZORA DECHERF, 

22 CAROLINE LESAGE, 22 KRIST TIJTGAT, 27 HELENA GHESQUIERE, 27 ROMAIN VANNESTE*, 29 LYDIA 

VANHOUCKE. 

in OKTOBER : 2 MARTINE DEVOS, 4 AIKO VANDENDRESCHS,  4 KRISTOF 
HUYSENTRUYT, 4 JOHAN VAN LERSBERGHE, 6 LIEN VEREECKE, 6 MARC 

VEREECKE, 7 VERA VANDEVIJVERE, 9 MARTHE DELPUTTE, 10 DIRK SOUBRY,  

11 EDDY ROZE, 11 PATRICK TANT, 14 FRANK VERCAUTEREN, 14 ALAIN 

VANHOUTTE, 14 NORBERT DESMET, 14 LAURETTE VAN DAELE, 15 TATIANA 

HEERNAERT, 15 ELS NAERT, 17 GUIDO DELEU, 17 CHRISTIANE BRUNEIN, 18 MARNIX NAERT, 20 MARC 

WARMOES, 21 TRUI TRAEN, 24 MARNIK COUVREUR, 25 LUC VANDENBOGAERDE, 27 MARIE-JEANNE DEBONNE,  

28 CARL VANHEE, 30 KAROLIEN GEES. 

in NOVEMBER : 2 DIRK LEENAERT, 6 MARCEL BULTYNCK, 8 JAN 

TAVERNIER,  9 NELE VASTMANS, 9 HEIDI DECOENE, 9 ANN D'HAENE,  

10 HEIDI DECLERCQ, 16 ERIC CAPON, 16 JACQUES STAELENS,  

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

VANHEE, 21 RIA DEMIERBE, 22 CHRISTINE ACCOU, 22 FREDDY REYNAERT, 23 KATLEEN MESSELY, 24 CHRISTA 

BALLOY, 26 ROLAND PEERS, 29 GEERT PATYN. 
 

 

 

PROFICIAT   *                                              

met  
 je 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. 
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Droevig Nieuws  

 

Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn, maar diepbedroefd namen we 

afscheid van mevrouw Monique Decouttere  (°23 maart 1936  -  †7 juni 2016), 

(schoon)moeder van Rudy Bogaert - Hilde Dupont. 

Je moeder of je schoonma blijft je moeder zo eigen en vertouwd.  
Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt  
de dag dat je haar moet laten gaan, je verstand zegt dat het goed is, maar  
in je ogen blinkt een traan. 
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, je hebt het ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan.  

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

Met dank, om al het mooie wat hij ons heeft gegeven, namen wij afscheid 

van Frans Gheysen (°16 november 1931  -  †22 juni 2016), (schoon)vader van 

Luc Dumortier - Marijke Gheysen  en  opa van onze sponsors Tom Dumortier 
- Hadewych Samyn. 

Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen, maar niet dat het zo 
snel zou zijn. 

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

Aan onze liefde werd ontnomen mevrouw Jennie Vandemaele  (°15 februari 

1939  -  †20 juli 2016), (schoon)moeder van onze sponsor Luc Defraye - Kathleen 
Vansteenkiste. 

De grenzeloze liefde, die zij naar ons heeft uitgestraald wordt nu  
in eindeloze herinnering vertaald. 

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

Met stil verdriet, maar dankbaar om het lange samenzijn,melden we u het 
heengaan van 

Agnès Decoutere (°7 april 1926  -  †13 augustus 2016), schoonzus van Etienne 

Fievé - Monique Witdouck. 

Het is zover.  Ik ga op reis.  Weg, ver weg.  Onbekend waarheen. 
Degene die ik liefheb verlaat ik, om degene die ik liefhad terug te vinden. 

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

 

Blij Nieuws  

 
Op 15 juni werd Marie-Therese DERYCKE voor de 7de x oma,  

van een meisje MARIT, wat zweeds is voor ‘parel’. 

           Gefe l ic i t eerd   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Op 11 juli 2016 werd GASTON geboren, een flinke zoon  

(51 cm / 3,610 kg) van sponsor Tom Dumortier & Hadewych 
Samyn.  

Het is het derde kleinkind van onze schatbewaarster  

Marijke Gheysen en Luc Dumortier. 
 

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

Vakantiegroeten   

Groeten uit 

Corsica   (mei-juni)  

                                 van Anne Vereecke & Marc Masselis 

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

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

 
Vele groetjes  

Urbain & Frieda  
 

vanuit BACH 
(Lechtal) Oostenrijk 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 Een  onderonsje met 7mijl-stapper  
Romain Vanwynsberghe, de nog steeds jong ogende . 
 Moorseelse ex-coureur over het leven en de koers . . .. 

Naar het artikel van Dirk Lust & Hugo Decleir verschenen in Kerk & Leven mei 2016. 

Een fijne jeugd 
Waterman Romain werd geboren op 10 februari van 1937. Hij is gehuwd met Hilda 

Baekelandt. Moeder Adrienne Jacques was stikster in de weverij Vantomme.  

Vader Corneel was wever bij Dewitte-Lietaer.  

Hij heeft één broer Frans. Twee broertjes, Paul en Daniël, zijn heel jong gestorven. 

Moeder Adrienne was een ingoede vrouw. Corneel was een zeer strenge vader. 

Romain kende een gouden jeugd. Hij werd goed verzorgd, was welstellend en kon 

zijn hobby’s naar believen beoefenen.  

Een beklijvende ervaring als kind was voor hem de aftocht van de Duitsers in 

september  1944. Op de hoek van de Iepersestraat en de Ledegemsestraat  brak er een hevig gevecht 

los dat een dag en twee nachten  duurde. De Duitse soldaten kwamen in hun keldertje hun geweren 

laden. Tot op vandaag blijft dit nog levendig in zijn geheugen. 

Hij liep school bij de nonnekes  in  de Rozenstraat en later bij de broeders Vandaele te Menen. De taal-

vakken waren prima maar een wiskundeknobbel had hij niet.  Na een paar jaar trok hij naar de ‘vakschool’ 

om het beroep wever aan te leren. Ook daar bleek zijn interesse onvoldoende.  Dus was ‘gaan werken’ de 

enige optie. Zijn eerste job was in den beton bij Mahieu in Ledegem, daarna in de weverij Dejaegher en 

later in de ”Pluche” te Wevelgem. Daar was veel en goed werk. Zijn bazen bleken ook zeer begripvol voor 

zijn hobby zodat hij kon blijven koersen . . . 

Voetballen of wielrennen? 
Zijn interesse en voorkeur lag eerst in het voetbal. Corneel duwde hem echter in de wielrennerij.  

Het heeft zijn leven totaal veranderd. Plots was hij zijn voetbalvrienden kwijt en moest hij overstappen 

van een ploegsport naar een meer individuele wielersport. Vanaf nu moest hij alles alleen doen en hij 

werd zeer streng opgevolgd door zijn vader.  

Vanaf 1958 begon Corneel als zelfstandig fietsenmaker in een winkeltje waar je zo’n vier fietsen kon 

stallen. Hij had een commerciële aanleg en was een durver. Hij kocht alle krotten in de straat op.  

In den atelier waren, hoe kan het anders, de conversaties en vertellingen 

hoofdzakelijk koersverhalen. En dat was voor Corneel nog leuker met een zoon als 

renner. 

Zijn wielerloopbaan 
16 jaar ONDERBEGINNELING  21 jaar       LIEFHEBBER 

18 jaar BEGINNELING   22 jaar       ONAFHANKELIJKE  (1jaar) 

              BEROEPSRENNER (7 jaar) 

Op de vraag naar de veelwinnaars in zijn tijd zegt Romain: ”Zonder pretentie, maar 

in mijn jeugdjaren was ik daar zelf bij”. Ik won veel koersen maar er waren toen geen honderd en meer 

deelnemers zoals nu het geval is. In 1958 bvb won ik 28 koersen. De overstap naar de 

beroepsrenners was niet van de poes. Je komt precies van uit de kleuterschool en dan begint alles pas 

voor echt. Een voorbeeld waar hij naar opkeek en een heel bijzondere bewondering voor had en nog 

heeft is Briek Schotte. Als onafhankelijke mocht hij alleen met Briek trainen en met hem als 

sportbestuurder reed hij in hetzelfde jaar de ronde van Italie, Zwitserland en Portugal en Parijs-Nice. 

Deze rittenkoersen reed hij trouwens meer dan een keer. 
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Briek was soms wel streng maar vooral correct, eerlijk en begrijpend. Het was een unieke ervaring met 

het voorbeeld van de echte Flandrien, zo’n prachtig mens, te mogen samenwerken. Romain koerste een 

mooi palmares bijeen. Hij behaalde juist geteld 96 overwinningen. 

Volgens hem zijn mooiste : 

- Als onafhankelijke Gent-Wevelgem winnen (1959) : alleen aankomen midden duizenden wielerliefhebbers  

op het vliegveld van Wevelgem.  Daar krijg je kippenvel van. 

- Overwinning van de 19 ritten durende ronde van Portugal (1965), met Briek als sportbestuurder, met één 

seconde voorsprong. 

Heb je vrienden overgehouden van in je rennerstijd? 
Ja, iedereen die met mij gekoerst heeft mag ik vriend noemen. Een uitschieter vond ik de uitnodiging om 

aanwezig te zijn op de 70e verjaardag van Jan Janssen. Dat was een superdag! 

Ik kan ook een boek schrijven over mijn ronde van Italië in 1959. Ik was toen 22 en kwam als jonge 

onervaren eerstejaarsberoepsrenner tussen allemaal Italiaanse ploegmaats terecht . . . wat een 

belevenis!  (Vele Moorselenaars, o.a. interviewer Dirk Lust, herinnert zich nog levendig hoe hij toen als 

jonge collegestudent de resultaten van Romain dagelijks volgde.) 

Op de vraag of er toen ook al sprake was van doping antwoordt hij kort en bondig: Verboden middelen 

zijn van  alle tijden en ik heb veel gezien . . . verder geen commentaar. 

Wat na de koers ? 
Na het leven als renner ging hij zeven jaar als vertegenwoordiger werken voor Marie Thumas. Zijn hart 

lag bij de verkoop en dat was gelukkig ook een deel zijn werk als hij meehielp in de familiezaak.  

Romain beseft dat het voor Hilda niet altijd gemakkelijk was. Hij was weinig thuis, eerst voor de sport 

later voor de commerce.  Binnenkort hebben ze al 56 jaar lief en leed gedeeld. Zij verdient, zoals zovele 

vrouwen, een standbeeld. Een triestig en onvergetelijk voorval is/blijft het overlijden van hun vierjarig 

zoontje Nico die door complicaties na een hartoperatie het leven verloor. Dat is iets wat je je leven lang 

meedraagt en dat je niemand toewenst.  

Ze hebben een dochter Inge die in Geluwe gedreven en enthousiast voor de klas staat, een onderwij-

zeres in hart en nieren, zegt Romain. 

Hobby’s ? 
“Fietsen blijft nu nog steeds mijn grootste hobby” vertelt Romain. Nog bijna dagelijks !   

Op woensdag bij de “Bondstrappers“ Gullegem ‘s zaterdags alleen en de zondag bij  

“De Carlton”. Vooral veel bewegen, sporten en genieten is belangrijk. Dat houdt een mens jong. Veel 

stilzitten brengt alleen stramme spieren en stijfheid mee. Een tijdje geleden fietste hij nog, als oudste 

van 23 deelnemers, in groep naar Lourdes. Het was al zijn derde keer. Hij is tevreden dat het nog kon 

maar vindt het zeker niet zijn beste Lourdesrit. Hij vond het lastig en zoekt de reden in het overladen 

trainingsprogramma vooraf. . . 

Eind 2013 werd ik lid van de 7mijl-stappers Moorsele. Wandelen is een eenvoudige sport waarbij 

bewegen meehelpt aan mijn dagelijkse gezondheid. Er hebt er ook veel sociaal contact!  Onlangs steunde 

ik volop het project 10.000stappenclash Wevelgem. 

Anderzijds zijn we trouwe supporters van onze kleinzoon Wout Vanneste die bij  

de junioren koerst.  

Levenswijsheid 
We eindigen met de wijze woorden van Romain: “in elke koers zijn heel wat deelnemers. Er is 

echter maar één winnaar. In het leven zijn ook veel deelnemers. Daar kan iedereen winnaar 

zijn als hij het positieve in de mens ziet, veel belang hecht aan vriendschap, eerlijkheid, geen 

jaloersheid heeft als het een ander goed gaat en goed doet voor de medemens . . .   
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 Secretariaatsberichten. 
Hallo, 

We zijn bijna door onze jaarlijkse organisaties . . . Het resultaat 

mocht dan ook meer dan gezien worden. Telkens opnieuw krijgen wij 

felicitaties en woorden van appreciatie voor het parcours, maar ook 

voor de omkadering, service en bediening.  

Enkele ontvangen reacties : Gisteren heb ik waarlijk genoten van de wandeling. Ik kom 

zeker op een volgende tocht. Groeten van Guy een Gentse wandelaar.  Het was een plezier om bij jullie 

club te wandelen. Het was een gezellige tocht met doortochten, waar iemand als ik nooit kom. Uw 

parcoursmeester is er in geslaagd om geheimen van de golden river te ontsluieren. 

Het eerste is de verdienste van de parcoursverantwoordelijken en 

de uitpijlploeg. Het tweede is de verdienste van velen. Telkens opnieuw sta ik versteld van de 

inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Zij geven steeds opnieuw volledig belangeloos 

het beste van zichzelf. Bedankt vrijwilligers voor al dat werk: ACCOU ROSE MARIE, AMERLINCK EDDY, 

BULTE MARIE-LOUISE, BULTYNCK DANNY, CALLENS GINO, CAPON ERIC, COTTYN ETIENNE, DEBUYCK FRANS, DECLERCQ CRISTELLE, 

DECLERCQ MARLEEN, DECORTE CHANTAL, DEFRANCQ RIK, DEJANS CHANTAL, DELANNOY SOPHIE, DERYCKE MARIE-THERESE, 

DEVELTERE KATRIEN, DUMORTIER ANN, DUMORTIER CHRISTINE, DUMORTIER LUC, FAES HUBERT, FLAMEZ LIEVE, GHEYSEN 

MARIJKE, HENNIN FRIEDA, HERMAN NOËL, HIMPE PATRICK, HUYSENTRUYT CHRISTINE, KINDT RITA, LIETAER NICOLE, MAES FREDDY, 

MASSELIS MARC, MINNE MONIQUE, NAERT CHRISTINE, NEYRINCK LUC, NOLF JOHNNY, PATTYN ARLETTE, PEERS ROLAND, PEIRS JAN, 

REYNAERT FREDDY, STEVENS FREDDY, VANDAELE GEERT, VANDENBERGHE RUDDY, VANHAUWAERT GEERT, VANHAUWAERT 

MAGDA, VANHEE CARL, VANHEE DIDIER, VANHOUTTE ALAIN, VANLERBERGHE CHRISTOPHE, VANLERBERGHE FILIP, 

VANOVERBERGHE LUCRECE, VANSTEENKISTE MARC, VERCAUTEREN FRANK, VEREECKE ANNE, VEREECKE MARC, VIERSTRAETE 

SABINE, WITDOUCK ANDRE, WITDOUCK ROSEMIE. 
Jullie zorgen voor het succes van onze organisaties. De vrijwilligers die afgelopen jaar 

meegewerkt hebben zullen persoonlijk uitgenodigd worden voor een gezellig samenzijn op 

zaterdag 8 oktober.   

Wat is het voordeel van elektronisch inschrijven ? 

Enkele statistiekjes . . . 

Geslacht Deelnemers % Totaal 

   M 506 54.82 

V 417   45.18 

Afstand Deelnemers % Totaal 

7 251 27.19 

10 207 22.43 

14 326 35.32 

21 86 9.32 

27 53 5.74 

 
923 

 

We zitten in een volgende fase in het proefproject rond elektronisch scannen. Elke club moet 

minstens op 1 tocht scannen in 2017 (wij stellen 2 organisaties voor : Sinksentocht + 

Halfoogsttocht). Dit najaar gebeurt er een samen-aankoop voor scanners. Dit najaar worden 

verder wijzigingen aan het programma doorgevoerd. Zo zal binnen afzienbare tijd de afstand 

niet meer gescand moeten worden. 

Elders in dit clubblad vind je ook de inschrijving voor onze volgende busreis. Uit respect voor 

de buschauffeur verzoeken we de deelnemers om niet met vuil schoeisel op de bus te stappen. 

Om het geheel proper te houden vragen we een reserve paar schoenen mee te nemen, zodat na 

de wandeling de vuile wandelschoenen in de koffer van de bus kunnen worden gelaten.  

GENIET TEN VOLLE VAN JE WANDELING EN LAAT JE DUS RIJDEN !  

Je kan ook per 

uur de 

inschrijvingen 

volgen en ook per 

afstand per uur ! 

De afkomst van 

de wandelaars . . . 

etc ! 
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We hebben dit jaar weinig vakantiekaartjes ontvangen . . . Weet dat een leuke foto ook mag ! 

Daarentegen krijgen we regelmatig nieuwe bijdrages op onze FACEBOOK-pagina. De “besloten” 

groep is er enkel en alleen voor de clubleden. Heb je nog geen toegang en wel een facebook-

account, stuur een bericht/vriendschapsverzoek naar mij en dan kan ik u erbij voegen. Geen 

facebook-account . . . misschien het overwegen waard. En alle praat over onveiligheid/gevaar 

van de media/…  kan je zelf sterk bepalen door uw account eventueel niet openbaar te plaatsen 

(enkel vrienden, familie, etc, je bepaalt het zelf), en je vrienden kies je natuurlijk ook zelf ! 

Nu volgt een ietwat kalmere periode, maar we zitten niet stil ! De voorbereidingen zijn al aan 

de hand voor de hernieuwing van de lidgelden. Laat aub iets weten als je zeker bent dat je uw 

lidgeld niet zal hernieuwen bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, dat bespaart ons heel 

wat kosten (geen klevers en/of geen lidkaart aanmaken, minder boeken bestellen, . . .). Maar 

natuurlijk rekenen we erop dat iedereen zijn lidgeld gewoon tijdig hernieuwd (wacht nu nog 

eventjes tot NOVEMBER aub). Een nieuwigheid voor volgend jaar is de registratie van uw 

rijksregisternummer ! Uit de Prov. vergaderingsagenda : Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso, is bezig 

met de herwerking van het sportdecreet. In het nieuwe decreet (dat ingaat vanaf 2017) is vermeld dat de sportclubs 

gemachtigd zijn om het rijksregisternummer op te vragen van hun leden om in de ledendatabase te vermelden. Op het 

clubportaal is er reeds een veld rijksregisternummer voorzien. We vragen met aandrang dat de clubs zoveel mogelijk het 

rijksregisternummer van hun leden invullen. 

We zorgen ten gepaste tijde om uw lidfiche na te zien & aan te vullen ! ! ! 
 

Op 3 september 2016 telt onze Club :   .335.  leden.  

 WELKOM in onze club :. 
 

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 

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

 

TYTGAT NATASCHA REPELSTRAAT 36 8800 RUMBEKE 051/62 88 56

VERMANDERE PIETER

DESCHAMPS ANNELORE KWADESTRAAT 5 8560 GULLEGEM 056/42 88 20 0478/92 23 15

COTTYN LILIANNE LEOPOLDSTRAAT 8 8560 WEVELGEM 056/42 53 61 0495/42 33 82

VERHAEGHE DENIS 0496/60 86 74

DETAVERNIER NICO & Jelle NEERBEEKSTRAAT 11 8560 WEVELGEM 0498/51 47 28

VASTMANS NELE 0497/61 70 21

LEFEBVRE ANTOINE VLIERSTRAAT 16 8560 MOORSELE 056/42 07 58 0499/61 25 74
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 HALFOOGSTTOCHT  maandag 15 aug 2016. 
vanuit zaal LEYEDAELE te Wevelgem 

Verrassende tocht tussen Wevelgem en Kortrijk in regie van JAN PEIRS en GEERT VANHAUWAERT 
Verslag 28.5km 

 

15 augustus: een kerkelijke en betaalde feestdag en afsluiting van Kortrijk congé, 
maar ook een hoogdag voor de 7MIJL-STAPPER met de jaarlijks terugkerende 
MIDZOMERTOCHT. Die gaat naar aloude gewoonte door vanuit zaal Leyedaele 
gelegen pal in het centrum en vlot bereikbaar met trein, bus en auto! Terwijl het weer 
dit jaar al zijn kuren had, viel het in ons kleine hoekje nog best mee, zeker voor mijn 
moestuin met een overvloed aan klein fruit en prima eerste patatjes (ttz. met zon 
alleen groeit er niks!). De vooruitzichten voor vandaag zelf zijn uitstekend, veel zon 
met een zacht briesje bij ca 24°. Het is 8.45h als we onze fiets in de schaduw van het 
cultureel centrum plaatsen bij een aangename 16°. Vandaag word er elektronisch 
ingeschreven (scanning barcode lidkaart), en worden we verwelkomd door onze 
voorzitter Etienne met een afstandenblaadje. Zo heb je vóór inschrijven al een idee 
welke afstand je wenst af teleggen, want die wordt eveneens ingescand! Binnen 
worden we opgewacht door een op scherp staande ploeg medewerkers en na klapke 
hier en een babbelke daar schrijf ik me in voor 28km. Ik was nieuwsgierig, door de 
inleiding van Marc op de website :  nog een kleine aanpassing aan de 21 + 27 km . . . 
maar niet getreurd ; "Wie deze afstanden kiest zal verbaasd zijn over de aangename 

verrassing die hen te wachten staat. Op het allerlaatste moment is het ons gelukt door een voor het eerst 
opengesteld PRIVE-DOMEIN te wandelen! Meer mogen we er nog niet over vertellen gezien de privacy van 
de eigenaar. 
Nog de fotoronde en ik kan ook starten. Alle afstanden (7 - 10 - 10rol-
wagens - 15 - 24 en 28) doen het 4ha grote kasteelpark aan dat een 50-tal 
verschillende boomsoorten telt, waarvan enkele meer dan 90jaar oud 
zijn! Het park huisvest ook het vroegere kasteel VANACKERE gebouwd in 
1894-1896, en nu gemeentehuis. We bemerken ook de bibliotheek die 
samen met zijn onmiddellijke omgeving volledig gerenoveerd werd! We 
verlaten het park ter hoogte van de spoorweg, waar de weggevoerdenstraat ons wacht na afscheid te 
hebben genomen van de 7km die het plaatselijk houdt. Het sportcomplex duikt al op en sluit aan op de 
Menenstraat die we dwarsen, waarna we de rust en de schaduw van de waterrijke groenzone van de 
Katerhoek opzoeken. De Katerhoek begrenst de zuidkant van de gemeente en sluit aan bij de hopelijk 

beschermde Leievallei! Men vind hier ook de resten van de Guldenbergabdij,  
hier opgebouwd vanaf 1241 na een start in Moorsele omstreeks 1214. 
De abdij kende zijn hoogtepunt in de periode onder abdis AUGUSTINA PEUTERMAN 
(17278-1769). Er werd ferm uitgebreid met in 1743 de bouw van de huidige 
monumentale Westpoort. Er kwam een bruusk einde aan de gloriejaren met de 
inval van de Franse revolutionaire troepen in 1794. De talrijke plunderingen 
betekenden het einde, en er rest nu alleen nog de hoevegebouwen met de 
omwalling, de platanendreef en de duiventoren op de binnenkoer die samen met 

de onmiddellijke omgeving beschermd zijn als dorpsgezicht. Met nog een laatste blik op dit stuk 
geschiedenis stappen we langs de Leieboorden naar de Leiebrug (die ook aan vervanging toe is). Onderdoor 
en onmiddellijk links omhoog naar de Lauwestraat en de Leiestraat, die ons naar de controle leidt in de 
lagere school van de “Kweeke” na 5km en een uurtje stappen. De koer is gedeeltelijk omgevormd tot 
terras, en is al goed volzet, maar ik zoek het even binnen waar Frieda en Alain de 
bonnetjestafel bemannen, terwijl Roos, Marleen, Thèrése en Lieve voor de drank en 
broodjes zorgen, met daarbij nog Luc die zorgt voor het leeggoed en de netheid op de 
tafels. Ik les mijn dorst maar blijf niet lang, en dwars de school waar de splitsing alle 
afstanden de 1stemaal rechts stuurt naar de afgesneden Leiearm, die nu een mooi stukje 
natuur vormt, en ook door vissers gesmaakt wordt. We ruilen het water in voor het 
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leiebos met uitzondering van de 10km rolwagens die 
de verharding blijven volgen. In het bos nemen we 
afscheid van de 7+10km terwijl de 14, 24 en de 28km 
nog wat verder door het bos kronkelen. We volgen 
opnieuw de trakelweg stroomafwaarts, vlakbij de 
brug van de A17autoweg, waar voor het 2de jaar oprij 
activiteiten plaatsvinden waarbij men zijn fantasie 
kan laten botvieren! Vlakbij vinden we een van de 
vele trage wegen voor fietsers en wandelaars! Dit 

hier maakt de verbinding naar de Kortrijkstraat (N8) en loopt evenwijdig met A17 en dat is goed te horen! 
Het vele groen wordt alleen onderbroken door de hagelwitte bloemen  van de haagwinde en het mooie 
lijnenspel op het huisje van een huisjesslak! We verlaten het pad ter hoogte van de Kouterstraat en 
stappen door de industriezone naar de rustpost bij 

MANNAVITA: een van onze hoofdsponsors; en 
ook hier kan men genieten van een terrasje! Komt 
mij goed uit want mijn buikje heeft behoefte aan 
een droogje en een natje. Binnen treffen we 
Danny aan de controle tafel, terwijl Filip bijspringt 
waar nodig. Ik blijf wat plakken bij Marcel en 
Urbain en het is dan ook al 20 vóór 12 als ik terug 
opstap voor een lus van 9km. Aan een splitsing 
nemen we voorgoed afscheid van de 14km, en 
samen met de 21km volgen we het asfalt dat 
tussen de R8 en de research-afdeling van de 
weefgetouwen fabrikant Van De Wiele naar de Leie loopt. Hier aan de voet van de R8 bevindt zich een 
gedenksteen (en plaket) voor de bemanningsleden van 3Lancaster bommenwerpers, die hier in de 

omgeving neergehaald werden, tijdens de dubbele bombardementsaanval op 
Kortrijk in de nacht van 20-21 juli 1944. Op één na kwamen alle 22 
bemanningsleden om! Het merendeel van hen ligt begraven op het erepark van 
de gemeentelijke begraafplaats te Wevelgem.  
Na dit kort oponthoud bereiken we de Markebrug, die we dwarsen en 
onmiddellijk worden we ietwat verrast; links een private veldweg in die ons 
voorbij een hoeve naar het domein van “BARON DE BETHUNE” leidt met het 

“kasteel van Marke”. Een mooi landhuis opgetrokken tussen 1802-1807 als zomerverblijf; in opdracht van 
Francois van Ruymbeke en Marie Thérèse Delebecq weduwe van  
Jean-Baptiste Bethune, en gelegen in een groot landschapspark met prachtige bomen waaronder een 
kolossale plataan! Het domein bevat ook nog een vijver, een ovaal ommuurde moestuin (ter voorkoming 
van hoekschaduw en enig in zijn soort), een ijskelder, stallen en bijgebouwen die het familiearchief en een 
bibliotheek. Deze omvat ca 32.000 titels verzameld door Emannuel de Bethune, en door de huidige familie 
met grote zorg bewaard wordt, maar al dit mooie kunnen we helaas niet bezoeken!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     
In oktober 1918 werd het kasteel geplunderd door de Duitsers en zwaar beschadigd door de Engelsen 
tijdens de slag om de Leie! Tijdens de 2de W.O. werd de regio Marke-Kortrijk maar liefst 19keer 
gebombardeerd en tijdens een aanval vielen een groot aantal (350?) bommen op het domein! Het kasteel 
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werd gelukkig niet rechtstreeks getroffen maar leed toch schade! Het kasteel en het domein bevinden zich 
nu in perfecte staat, en wordt al sinds 6 generaties bewoond door de familie De Bethune! Bij het verlaten 
van het domein komen we nog voorbij een Lourdesgrot, als afsluiter van een kleine inkijk bij een toch wel 
bekend familiedomein, waarvoor onze dank! Wat een verrassing, en weer heel wat weetjes! We komen 
voorbij Hof ten Houte en door een villawijk, die uitgeeft op de Hoge school Campus Kortrijk, met er 

tegenover een verdoken pad dat leidt naar de Ronde van 
Vlaanderen brug, een moderne volledig metalen 
constructie, en één van de zeven nieuwe bruggen in 
Kortrijk, met een vrije hoogte van 7m voor  
containerschepen met 3 lagen containers. Ondertussen 
word ik ingehaald door Marc en trekken we samen 
verder, op en over de brug. De rustig stromende, en 
steeds helderder wordende Leie wordt enkel beroerd 
door varende passanten waaronder enkele 
plezierbootjes, waarbij maar één exemplaar mij kan 
bekoren; eerder een roeiboot of een zeilboot maar dan 

zonder zeil en met motor! Onder het becommentariëren van de omgeving komen we steeds dichter bij de 
rustplaats MANNAVITA, waar het krioelt van de medewerkers. Dan maar terug naar buiten in de schaduw 
om de dorst te lessen en de benen wat rust te gunnen. We zijn nu half twee en een kleine 18km ver, maar 
er wacht ons opnieuw een lus van 9km! Opnieuw het parcours tot de splitsing aan domein Leiedal, maar 
stappen nu recht door de Kruiskouter die aansluit op N8 en zo Bissegem in. In de 4de eeuw was er al 
bewoning aan de samenloop van de Neerbeek en de Leie. De Neerbeek was toen trouwens veel breder en 
bij hoge waterstand bevaarbaar, en de Leie wel 200m breed (maar minder diep?). Een eerste vermelding 
dateert 1103 als parochie Bichegem. In 1206 lezen we Bissegiem. ”Bissegem”zou afkomstig zijn van het 
Frankisch: Bissingaheim (heim = woonplaats van de afstammelingen (=inga) van de Frankische heer BISSO. 
Bis(s)o zou hier geleefd hebben omstreeks 960. Ik dacht al dat ik hem niet kende! 
Maar nu terug: aan de overkant van de Ringlaan stappen we links een pad in dat uitgeeft op de Vliender-
kouter; gelegen in het verlengde van de start en landingsbaan van het vliegveld, en bevloeid door de 

Neerbeek. We kruisen de beek en hogerop zijn “spuitbus-
kunstenaars” aan het werk geweest om fabriekgevels kleur 
te geven! Het prachtig gerestaureerde, en nu een bistro 
zijnde station van Bissegem komt in zicht. We dwarsen de 
overweg naar de Gullegemse steenweg en vervolgens de 
Zonnekestraat in. Over de R8 wordt het Bieststraat en gaan 
we links een gravelstraatje in dat aansluit op de aan 
vernieuwing toe zijnde Kleine Bissegmstraat. Hier wenkt de 
doodlopende Vliegpleinstraat en wacht ons opnieuw een 
verrassing! We krijgen de kans om via een brede privé-

doorgang langs het spoor te wandelen (waarschijnlijk een vroeger rangeerspoor). Nooit eerder hier 
geweest en we blijven op een veilige afstand van het spoor, want er komt toevallig een trein aangereden! 
Verderop in open veld bestappen we een met gras begroeid karrenspoor dat overgaat in een uitloper van 
de Bieststraat en waarbij we de hier voorbij 
stromende Neerbeek kruisen. We komen opnieuw in 
Wevelgem aan, met ter hoogte van de A17 een 
uitloper links met een aanduiding naar de O.L.V.Kapel 
ter Biest. In de volksmond beter bekend als de 
“koortskapel ofte kutskapelle,” en een verwijzing 
naar een oorlogsmonument. Eenparig besluiten we 
om ”tot daer” te wandelen. De kapel is open en ziet 
er sober maar zeer verzorgd uit. Er is een 1ste 
vermelding als “capellanus de Biest” uit 1331. De 
huidige kapel dateert uit 1893 volgens de gevelsteen 
(heb ik niet opgemerkt) en is waarschijnlijk de 4de kapel op deze plaats ter vervanging van door oorlog en 
ontij teloor gegane vorige bedehuizen! De kapel werd zwaar beschadigd door een storm in 1983 en 
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gerestaureerd in 1987. Nu is het een beschermd monument. Buiten aan de zuidgevel staat een 
herdenkingszuil voor de 3 bemanningsleden die in hun Britse  Boston III  bommenwerper-aanvalsjager 
(van oorsprong een Amerikaans tweemotorig toestel:Douglas DB-7) in de omgeving neerstortten op 7 
november 1942! Tot zover wat geschiedenis en het ommetje meer dan waard! Hierna volgen we over de 
A17 de afslag naar broeierij Ghekiere en de kerkwegel die ons door open veld leidt (binnen enkele jaren 
komt hier een grote verkaveling). Achtereenvolgens vervolgen we via de Kapelle-, Gullegem- en 
Spoorwegstraat door de vroegere laad- en loszone van de spoorwegen naar het vliegveld. We stijgen niet 
op, maar nemen de kortste weg naar de Kortrijkstraat, Fabriekstraat en het wijkpad dat ons voor de 2de 
maal naar de controle brengt in de  “Kweekschool”. De rust is meer dan welkom want de lange lus en de 
warmte wegen wel door.  

             
We worden bediend door Freddy en vrouwtje Marleen en we instaleren ons buiten in de schaduw. En we 
zijn niet alleen die dorst hebben, want er wordt aan grote schuimkoppen genipt! Zelf delen Marc en ik  een 
grote fles spuitwater! Nog nagewuifd door Natalino, die maar niet genoeg krijgt van de zon, volgen we een 
schaduwrijk hoekje dat deel uitmaakt van de laatste km. Hiermee komt alweer een einde aan een zomerse 
wandeldag, met een afwisseling van open veld, bos, plaatselijk groen en de Leie als bindmiddel, gesmaakt 
door 962 deelnemers (een nieuw record!) waaronder 112 eigen clubleden! Ook nu is de vindingrijkheid van 
onze parcoursbouwers Jan Peirs & Geert Vanhauwaert er in geslaagd om de bekende paden te verrijken 
met enkele uitzonderlijke privé doortochten op de 23+28km. We danken de eigenaars voor hun bereidheid 
hun privé-domein open te stellen, en de wandelaars voor hun (hopelijk) correct gedrag! Laten we ook de 
vele vrijwilligers en het bestuur  niet vergeten die hun eigen wandelverlangen opzij zetten om anderen die 
mogelijkheid te bieden. Alvast onze waardering! 
Hiermee eindigt een lang verhaal van dan ook een lange en uitzonderlijke wandeling! 

Tot op de HOEVETOCHT ? 

Amerlinck Eddy 
 

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

SAMENVATTING 962

Wandelsport Vlaanderen vzw 756

FFBMP 13

VGDS 0

VWO 0

Niet-aangesloten wandelaars 189

Buitenlandse clubs / Andere clubs 4

TOTAAL 962

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS
8560 Moorsele 13

8560 Gullegem 21

8560 Wevelgem 29

Andere 126

TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 189

15
de HALFOOGSTTOCHT maandag 15.08.2016
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WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 1

1026 Herentalse Wv vzw 1

1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 1

1037 Wsv Neteland Duffel vzw 1

1045 Wsv Berchlaer 2

1050 De Pompoenstappers vzw 2

1110 De Vaartlandstappers 1

3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3

3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 1

3034 Omloop Kluisbergen vzw 10

3063 WSV De Kadees vzw 1

3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 5

3103 Florastappers Gent vzw 1

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 2

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 2

3139 WSV De Vossen vzw 2

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 4

3143 De Kwartels vzw 1

3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 1

3150 Reynaertstappers vzw 3

3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 8

3200 Wandelclub De Zilverdistel 1

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 16

3294 CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur 1

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 1

3447 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 1

3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 1

4005 Wsp Heverlee-Leuven vzw 1

4006 Wsc Langdorp vzw 2

4018 De Bollekens vzw Rotselaar 3

4038 De Pajotten Hekelgem vzw 2

4044 WC De Grashoppers vzw 1

4046 Wrc Manke Fiel vzw 1

4049 VOS Schaffen vzw 1

4130 Wandelclub Cracks Wolvertem 1

4258 Euraudax België 1

5011 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 2

5012 Wsk Marke vzw 44

5059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 63

5078 Drevetrotters Zonnebeke vzw 40

5089 De Heuvellandstappers vzw 21

5100 Nacht v Vlaanderen Torhout 2

5127 Wandelclub Koekelare vzw 6

5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 4

5177 Brugsche Globetrotters vzw 4

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 7

5194 Organisatiecomité '100km van Ieper' 4

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 21

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 17

5217 De 12 uren van Lauwe 68

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 28

5256 De Warden Oom Stappers vzw 8

5274 Op en Rond Tiegemberg 6

5276 De Margriete Stappers vzw 5

5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 1

5323 De Winkelse Stappers 22

5328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 21

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 3

5345 De Waterhoekstappers Heestert 16

5347 Velodroomvrienden Moorslede 9

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 23

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 7

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 112

5412 Kreketrekkers Kortemark 5

5421 De Staense Stappers 6

5423 Watewystappers Tielt 3

5439 De Tervaete Stappers Keiem 3

5469 De Klinkerclub 2

5477 Het Wandelend Paard vzw 7

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 7

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 32

5504 Bavostappers Bavikhove 2

5526 't Wandel Voetje vzw 19

5535 Waregemse Gordel vzw 5

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 1

TOTAAL Wandelsport Vlaanderen vzw 756   
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 Busreis 20 september 2016. 

 Zoniënwoudwandeltochten  

             6 - 12 - 18 - 24 - 30 km 
E.B.S. Het Groene Dal, W. Matstraat, 1560  HOEILAART  
(Vl. Brabant)  -  IJsetrippers vzw (4025) 

Een unieke kans om een herfstwandeltocht te maken door het Zoniënwoud.  
Bijna de volledige omloop loopt door dit prachtig beukenwoud.  
Deze tocht wordt reeds sedert 1983 ingericht. De deelnemers krijgen de mooiste hoekjes van 
Hoeilaart, maar vooral het onmetelijke Zoniënwoud te bewandelen.  Een absolute aanrader voor 
wie van natuur en bos houdt. 

  

 
 

 

 

 

 
 

ZORG VANDAAG NOG DAT JE ERBIJ BENT  
Zodra de bus vol is, starten we met een “RESERVELIJST”. Als iemand wegvalt komt de eerste 
reserve in de plaats. Reserven worden verwittigd ... maar het is belangrijk TOCH te STORTEN om  
de volgorde van inschrijving te bepalen. Reserven worden steeds terugbetaald indien geen plaats 
meer op de bus is. Bij afzeggingen wordt een gegronde reden gevraagd indien er geen 
plaatsvervangers meer zijn.  Bij annulatie in de laatste week wordt 6 euro ingehouden. 

> verzamelen in de BAMO-WATERLELIE, Kasteeldreef, MOORSELE  

    vanaf 7u voor het ontbijt ! 

> de bus vertrekt stipt  om 8u15  vanop het kerkplein. 

> terugreis rond  17u00,  afspraak correct uur op de bus !  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BEDRAG   = 15,00 euro per persoon 
op REKENING  = BE08  8335  1432  7713  
       op naam van de 7mijl-stappers 
mededeling  = BUSREIS 20 november 

 

 

BUSREIS met ontbijt : ledenprijs = € 15,00 
(inbegrepen sticker en inschrijving en drankbon ter plaatse) 

BEPERKT AANTAL PLAATSEN (50) !  
Inschrijven via overschrijving op de clubrekening 

  BE08  8335  1432  7713 
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 WANDELKALENDER.  

Voor een volledig en uitgebreid aanbod van wandel-
tochten 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 !  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Op zondag 25 september as. organiseert de Wervikse wandel-
sportvereniging voor de 40ste maal haar Int. Tabakstocht. 
We laten niks aan het toeval over om van deze 40ste 
jubileumeditie, een bijzondere wandelhappening te maken.   
Langs deze weg nodigen we graag al jullie clubleden uit om deel  
te nemen.  Er is voor elk wat wils , van klein tot groot , voor jong  
tot minder jong. 

9 redenen waarom de 40ste Tabakstocht in jouw agenda moet 
staan! 
1/ Kwaliteit van de bovenste plank ; gerenommeerde partners zorgen 
mee voor een perfecte omkadering. Alpro Drinks levert voor de deel-
nemers gratis sojadrank aan, Lotus Bakeries zorgt ervoor dat je onderweg 
iets onder de tanden krijgt en de Wervikse Wandelclub zorgt voor haar 
40ste jubileum voor een extraatje. 

2/ Voor elk wat wils : 6 - 12 - 18 - 24 - 28 - 35 km 

3/ Een prachtig parcours, een jubileumeditie ! Een gespecialiseerd team van parcoursbouwers heeft dan ook een 
tocht uitgestippeld langs de mooiste plekjes van de Tabakstreek, de Leie-oevers en het recreatiedomein De Balokken. 
Voor de gelegenheid trekken we volop de kaart van onze zustergemeente Wervicq-Sud en haar buurgemeenten 
Bousbecque en Linselles. Een 40ste Tabakstocht waar de “schreve” en het land van de Korenakkers leidraad zijn van 
een select parcours. 

4/ Stappen voor een betere wereld : Stap samen met Vayamundo, Wandelsport Vlaanderen en de Wervikse Wandel-
club mee voor gelukkige mensen in een betere wereld. Daarenboven steun je door je deelname al wandelend het 
goede doel TO WALK AGAIN, van gewezen triatleet Marc Herremans. Je maakt bovendien om het uur kans om met 
een mooie prijs huiswaarts te keren. 

5/ Entertainment voor de kids. De Gezinsbond Wervik zorgt voor volksspelen, een springkasteel, kleuterhoek, een 
ballonknoper en een grimeur. Ook partner Vayamundo draagt zijn steentje bij om jong en oud te entertainen. 

6/ Optredens voor jong en oud ! Voor de muzikale noot zorgt dit jaar niemand minder dan Marino Punk. Zijn op-
vallende verschijning, vergezeld van zijn accordeon, zal geen enkele moeite hebben om de sfeer er helemaal in te 
krijgen. Na de wandelbenen kunnen dus ook de dansbenen worden losgegooid. 

7/ Gratis bezoek Tabaksmuseum. Je ontdekt er de geschiedenis van het roken, het kauwen en het snuiven via merk-
waardige voorwerpen en vele bijzondere illustraties. Een introductie in de magische en bizarre wereld van het tabaks-
fenomeen. Pik er zeker de unieke tentoonstelling “ GEEN SOLDATEN - ZONDER TABAK “ mee. 

8/ Perfecte uitpijling en voldoende bevoorrading. 

9/ Sfeer en gezelligheid. 

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

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

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

Opgelet!   Startplaatswijziging bij de Klaverbladtocht  
      8/10/2016   

van Levenslijn Team Damme. Nieuwe startplaats: Zaal de Dreve - De Dreve 7,  
8340 Moerkerke. Afstanden: 5-10-12-17-20 km. Parcours volledig vernieuwd. 
 

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

15 okt 2016 

24ste OPEN 
GRENSTOCHT 

Langs en over de Franse 
grens in de voetsporen van 
de smokkelaars! WSVL5217 

org. De 12 Uren  

        Van Lauwe  
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    Brigandtrotters Ingelmunster  
provinciale wandeldag West-Vlaanderen 6 november  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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7mij l-stappers  MOORSELE 
 

  

 

BELANGRIJKE DATA 
tochten 2016 :    > zaterdag  26 november  HOEVETOCHT 

feesten :    > HELPERSFEEST  zaterdag  8 oktober 2016 

          > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  13 januari 2017 

tochten 2017 :       > zondag 9 april   STEKSELTOCHT 

            > vrijdag 2 juni   SINKSENTOCHT 

      > dinsdag 15 augustus  HALFOOGSTTOCHT 

       > zaterdag 25 november   HOEVETOCHT 
 

           

      

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/

