
 

 

 

 

Clubblad  ddee  77mmiijjll   --   ssttaappppeerrss    MMoooorrsseellee  

tweemaandelijks (verschijnt niet in juli & augustus)        jaargang 2018 

Wandelclub  W S V L 5411, Lokaal De Kroone MOORSELE                      maart - april 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam clublid 

 

nr. 

95 

 

   

                 
 

24 op 25 maart  2018  
2 uur wordt 3 uur  

BUSREIS naar 

SCHERPENHEUVEL 



Clubblad nr. 95  p. 2  03 - 04 / 2018 

 Bestuur. 
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 
8560   Moorsele 

luc.dumortier3@telenet.be  
Gsm 0473 71 20 31 
Tel  056 41 70 07 

BESTUURSLEDEN

GEERT VANHAUWAERT 
S. Vanmarckelaan 20/0201 
8560   Moorsele 

zeffel.rsca@skynet.be  
Gsm 0473 99 09 35 
Parcoursbouwer 

JAN PEIRS 
De Voetweg 9 
8560   Gullegem 

peirs.jan@gmail.com  
Gsm 0470 57 87 63 
Tel  056 41 86 80 
Parcoursbouwer 

 
 

 
 

 

 

 
 

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 

 

Bankrelatie       GKCCBEBB 

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

Neem regelmatig eens een kijkje  
op onze site. Je kan er ALLE foto’s & 
uitslagen bekijken van onze 
organisaties. Via F-book snelle info 
(openbare pagina & ‘besloten groep’ 
enkel voor clubleden !). 

CLUBLOKAAL 

 

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 

verantwoordelijke KLEDIJ 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
mailto:luc.dumortier3@telenet.be
mailto:zeffel.rsca@skynet.be
mailto:peirs.jan@gmail.com
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
mailto:vereeckeanne@hotmail.com
mailto:sophie.delannoy@skynet.be


Clubblad nr. 95  p. 3  03 - 04 / 2018 

 

 Inhoud. 
BESTUUR  ...............................................................................................................  2 
INHOUD  .................................................................................................................  3 
SPONSORS. een beetje overal !   ...........................................................  o.a. 2, 3, 4, 5 

WOORD van de voorzitter  ........................................................................................  5 

WAAR WANDELDEN de 7mijl-stappers ?  01/2018 + 02/2018  .................................  6 - 7 

SPONSORS. een beetje overal !   ............................................................................  8 

FAMILIEBERICHTEN  ........................................................................................  9 - 10 
   > verjaren in maart - april - mei  ..............................................................................  9 
   > beterschap  ......................................................................................................  10 
   > droevig nieuws  ................................................................................................  10 

INTERVIEW met onze schatbewaarder  .................................................................... 11 

SECRETARIAATSBERICHTEN  .........................................................................  12 - 17 
   > vrije tijd ...........................................................................................................  12 
   > busreis Scherpenheuvel 25 maart 2018 .......................................................  12 - 13 
         ~ zomertijd & info inschrijven  .........................................................................  12 
         ~ praktische info  ............................................................................................  12 
         ~ deelnemerslijst  ...........................................................................................  13 
   > Stekseltocht 8 april 2018  ..................................................................................  13 
   > volle wandelboekjes  ......................................................................................... 14 
   > klevers  ............................................................................................................. 14 
   > facebook ‘besloten groep’  ................................................................................. 14 
   > welkom in de club  ............................................................................................  14 
   > trofeeën / gewonnen prijzen  .............................................................................. 14 
   > wandelboekjes  .......................................................................................... 14 - 15 
   > 2 belangrijke opmerkingen bij ONGEVALAANGIFTE  ............................................ 15 
   > SPONSORS.  ...............................................................................  15 - 16 - 17 
   > laat binnen gekomen bericht : 10.000stappen-CLASH  ......................................... 17 

WANDELKALENDER  .......................................................................................  18 - 21 
   > 18/03 : 4de Mars Kleiputten  ...............................................................................  18 
   > 25/03 : Grashopperstocht (PARCOURS BUSREIS) ..............................................  19 
   > 08/04 : 18de STEKSELTOCHT  ............................................................................. 20 
   > 15/04 : Bossentocht  ................................................................................... 20 - 21 

RUG : belangrijke data !  ........................................................................................  22 

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

Werkten mee aan dit clubblad : Etienne Cottyn,  Anne Vereecke,  Jan Peirs,  
  Marij Gheysen en onze SPONSORS ! 
 

                                         eindredactie en lay-out :     Marc Masselis 

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

 



Clubblad nr. 95  p. 4  03 - 04 / 2018 

    
 

   
 

 
 

 



Clubblad nr. 95  p. 5  03 - 04 / 2018 

 

 Woord van de voorzitter. 

Beste 7mijl-stappers, 

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van onze  

18de STEKSELTOCHT op zondag 8 april. De ruime startzaal OC De Stekke 

biedt voldoende plaats voor de wandelaars. Normaal zou het kerkplein 

af moeten zijn . . . laat ons hopen!  Ook wordt gezorgd dat de wielerliefhebbers aan hun 

trekken komen.  

Het parcours zoekt zich een weg over Moorsele en Gullegem, met de langste afstanden  

tot Heule. Voor de minder-geoefende wandelaars is er de korte afstand van 4km en 8km, 

met op deze laatste eveneens een rustpost voorzien. Vanaf de 14km stappen we door het 

gekende Provinciaal Domein BERGELEN met daarna een rustpost in de Jongensschool  

te Gullegem voor verpozing. Van hieruit trekken de langste afstanden (21 & 26km) naar 

het hoogste punt van de deelgemeente Gullegem met mooie vergezichten en veel rustige 

landwegen. 

Gezien de Paasperiode voorzien we voor de deelnemers enkele paaseitjes !  Ik nodig jullie 

allemaal uit op onze eerste wandeltocht van 2018, waarop de volle wandelboekjes 

(gewandeld als 7mijl-stapper natuurlijk) uitbetaald kunnen worden. 

Nu al een woord van dank aan de vele medewerkers die er alles aan doen om onze tocht in 

goede banen te leiden. 

Vooreerst hebben we nog onze eerste BUSREIS naar Scherpenheuvel-Zichem op zondag 25 

maart. 80 plaatsen waren zeer snel ingenomen. De beschrijving van parcours en praktische 

afspraken vindt u verder in dit clubblad ! Hou wel rekening met de uurverandering 

datzelfde weekend (1 uurtje minder nachtrust want 2uur wordt 3uur !!).  

 
 

Veel wandelplezier 

                                           &  TOT  STAPS  ! 
 

                                                    jullie voorzitter   

                            Etienne Cottyn 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?   . 

datum Tochtnaam Naam organisator

C
lu

b
 

n
r

T
o

ta
a
l

7
m

ijl

1/01/2018 26e Katertocht W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 5.100 1.265 4

4/01/2018 Pannenkoekentocht Sportkring Oostnieuwkerke 5.496 895 7

5/01/2018 Vriestocht De Motestappers Koekelare 5.142 687 2

6/01/2018 8e Aalterse Marathon Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3.003 2.154 6

6/01/2018 Nieuwjaarswandeling De Warden Oom Stappers vzw 5.256 1.837 27

7/01/2018 Nieuwjaarswandeling Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3.091 1.910 2

7/01/2018 Nieuwjaarstocht Wandelclub Beernem vzw 5.009 1.516 3

7/01/2018 Nieuwjaarstocht De Winkelse Stappers 5.323 1.477 86

9/01/2018 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5.493 1.518 24

10/01/2018 Woensdagwandeling WSV Land van Rhode vzw 3.196 1.041 1

13/01/2018 Sint-Jozeftocht Wandelclub Roal Benti vzw 3.278 1.949 1

13/01/2018 Putje Wintertocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5.328 2.127 24

14/01/2018 Nieuwjaarstocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5.059 1.817 1

14/01/2018 Wintertocht Wsv Club 76 Merksem vzw 1.007 1.531 2

14/01/2018 Strand- en Polderwandeling WNZB Knokke-Heist vzw 5.072 1.513 12

14/01/2018 16e Sint-Antoniuswandeltocht De Streuvelsstappers 5.408 1.077 16

14/01/2018 31e Gaperstocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5.061 1.586 84

17/01/2018 Midweektocht WSV Egmont Zottegem vzw 3.163 1.361 2

20/01/2018 11e Winterwandeling Omloop Kluisbergen vzw 3.034 862 2

20/01/2018 Nieuwjaarstocht Wandelclub Koekelare vzw 5.127 820 2

20/01/2018 Moezeltocht De Spartastappers Ardooie vzw 5.391 1.217 21

21/01/2018 Sint-Antoniustocht WSV De Kadees vzw 3.063 1.708 2

21/01/2018 16e Brandweertocht De Tervaete Stappers Keiem 5.439 1.651 8

21/01/2018 30e Wintertocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5.137 2.024 14

26/01/2018 Howitzertocht De 12 uren van Lauwe 5.217 1.193 14

27/01/2018 1e Geutelingendorptocht De Randstappers 3.432 1.640 1

27/01/2018 Vredeseilandentocht vzw Vredeseilanden 5.297 2.018 4

27/01/2018 7e Eierkoekentocht Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5.499 1.830 107

28/01/2018 25e Manneken-Pistochten - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3.135 2.456 1

28/01/2018 Donkmeertocht - 1e tocht Donkmeertrofee 2018 Boerenkrijgstappers vzw 3.450 2.799 2

28/01/2018 Loveldwandeling - Viggaaltocht Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3.003 1.644 3

28/01/2018 Rondom Kaasdorp Passendale Drevestappers Zonnebeke 5.542 2.278 71

30/01/2018 29e Meerhoektocht De Winkelse Stappers 5.323 1.254 34

25/11/2017 18e Hoevetocht De 7mijl-stappers Moorsele 5.411 1.149 153

26/11/2017 29e Stormtocht Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 5.024 1.424 6

26/11/2017 Brandweertocht Drevestappers Zonnebeke 5.542 1.430 33

28/11/2017 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5.493 1.337 12
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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

3/02/2018 Bos- en heidetocht De Bennewed 2.091 893 2

3/02/2018 31e Sprokkeltocht WSV Land van Rhode vzw 3.196 1.357 2

3/02/2018 30e Blasiustocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5.216 1.744 29

4/02/2018 Poort van Haspengouw-tocht W.S.V. Iris Kortessem 2.065 1.240 2

4/02/2018 Lichtmiswandeltocht De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 3.116 1.010 2

4/02/2018 Prosper De Maeghtwandeling Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3.233 2.525 15

4/02/2018 Kruwerstocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5.303 1.877 15

4/02/2018 Bloemendaletocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee Wandelclub Beernem vzw 5.009 2.335 18

5/02/2018 Pannenkoekentocht W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2.045 989 2

5/02/2018 Maandagtocht Sportkring Oostnieuwkerke 5.496 1.149 20

10/02/2018 18e Geutelingentochten Dwars door Brakel 3.107 2.108 6

10/02/2018 Oliebollentocht De Margriete Stappers vzw 5.276 3.028 29

11/02/2018 Pannenkoekentocht - 45 jaar Wandelclub De Lachende Klomp Wandelclub De Lachende Klomp vzw 3.025 1.502 1

11/02/2018 37e Valentijntjestocht - Viggaaltocht Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3.084 1.670 3

11/02/2018 Valentijntocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5.059 1.369 6

11/02/2018 20e Strandjutterstocht Spoetnikstappers vzw 5.363 753 7

11/02/2018 28e Wintertocht WSK Marke vzw 5.012 1.749 63

13/02/2018 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5.493 1.586 20

14/02/2018 Krokustocht Levenslijnteam Damme vzw 5.463 774 4

15/02/2018 12e Hoeverbergentocht W.S.V. Milieu 2000 Lommel 2.043 730 1

15/02/2018 Valentijntjestocht vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5.008 782 2

16/02/2018 18e Krokustocht Reynaertstappers vzw 3.150 1.372 3

17/02/2018 Folderwandeling Omloop Kluisbergen vzw 3.034 337 3

17/02/2018 14e Winterwandeling in Vlassenbroek WSV Baasrode vzw 3.082 2.026 3

17/02/2018 Pannenkoekentocht Wandelclub Koekelare vzw 5.127 1.948 13

17/02/2018 Valentijnstocht De Curieusneuzen Pittem 5.500 1.069 25

18/02/2018 35e Geitentochten - Winterwandeling regio Antwerpen Sinjorenstappers Wilrijk vzw 1.031 1.120 1

18/02/2018 Biezemveldwandeling Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3.003 2.178 4

18/02/2018 5e Zwalmse 12-Dorpentocht Op Stap Zwalm 3.529 3.480 15

18/02/2018 Waterkasteeltocht Drevestappers Zonnebeke 5.542 2.917 72

21/02/2018 Midweektocht WSV Egmont Zottegem vzw 3.163 1.722 3

21/02/2018 13e ROOKOP-wandeling De Witsoone Stappers Krombeke 5.180 916 8

24/02/2018 15e Sprotjestocht Comité 2000 3.414 886 1

24/02/2018 Krokussentocht Watewystappers Tielt 5.423 1.890 7

24/02/2018 Kazemattentochten De 12 uren van Lauwe 5.217 1.152 63

25/02/2018 29e Bibbertocht vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 5.178 2.023 2

25/02/2018 Geuzentocht De Heuvellandstappers vzw 5.089 1.252 28

25/02/2018 15e Aktiv-Wandeltochten De Textieltrekkers vzw Vichte 5.361 2.047 32

27/02/2018 17e Krokustocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5.061 818 16
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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 gewoon weten ! 

Fijne verjaardag aan : 
in MAART : 1 COUSSENS JAN - GHESQUIERE JOOST, 2 COUCKE FILIEP - 

CATTEEUW JOHAN - VANDORPE MAGDA, 5 FLAMEZ TREES, 7 GHESQUIERE 

BJORN, 8 VERBRUGGHE ERIK - BONTE LIEVE, 10 VANDROMME CHRISTIANE,  

11 VEREECKE GERDA, 12 HENNIN FRIEDA, 14 CLARYSSE EMMA - NAERT 

JOHNNY, 15 MOERKERKE RIK, 17 COTTYN ETIENNE - MARTIN CAROLINE,  

19 BULTYNCK RITA - VANLAETHEM CHRISTELLE - DELANNOY SOPHIE,  

20 DE BRUYNE ANJA, 22 ACCOU JEAN-PIERRE, 23 VANDEWALLE DOMINIQUE,  

25 CATTEEUW JOHNNY - MARTIN VEERLE, 26 MAES FREDDY, 29 VANNESTE MARLEEN, 30 BOONE CHRIS. 

in APRIL : 1 PATTYN ARLETTE - BEKAERT DIDIER, 2 COOLS FRANCINE - ACCOU 

LIESBETH, 3 DESIMPELAERE PIET - STRYNCK NOUNA, 6 GYKIERE STEFAAN, 8 CAPPON 

LILIANE - NUTTIN SONJA, 9 GHELDOF RIK, 10 VANBESELAERE MIROSE, 11 VERMONT ERIC 

- VERSTRAETE EDDY - VANOOTEGHEM CAROLINE, 12 VERBEKE CHRISTINE,  

14 SABBE MARIA - STEVENS FREDDY, 15 NAERT CHRISTINE, 16 COMMEENE FRANS - 

DEMUYNCK M-ROSE, 17 DESNOUCK RONNY, 18 DUMORTIER ANN, 19 VANLERBERGHE 

GINETTE, 20 VANSTEENKISTE MARC - WITHOUCK CARINE, 22 LIEPHOUT NORBERT,  

23 DEVOS BART, 24 QUARTIER KRISTIEN, 25 VANDROMME MARC - VIERSTRAETE SABINE, 

26 WITDOUCK ANDRE - DEPREZ ANNIE - VANOUTRIVE DEBLIE - GHESQUIERE ANDRE, 

 27 KINDT RITA - DESCHAMPS ANNELORE, 29 VANESSCHE GERDA - MAES EVY. 

in MEI : 1 VANHEE ERIC, 2 VAN RYCKEGHEM MARNIX - DELRUE INGRID, 3 DERUYTERE 

RAOUL, 4 TANDT MONIKA, 6 FAES HUBERT - HUYSENTRUYT CHRISTINE, 10 DAVID KURT, 

11 DEROO RIK, 12 COKELAERE DIRK, 13 VANDENBERGHE RUDDY - REESINK JAN,  

14 FIEVE ETIENNE - PILLEN ERIC - VANMARCKE GERDA, 18 MINNE MONIQUE - 

VANDEVELDE KURT - MICHELS LUNA, 19 DERYCKE MARIE-THERESE - PEIRS JAN,  

20 GHESQUIERE LUTGART, 21 VANDENBUSSCHE TREES - CALLENS GINO, 22 DECHERF 

JOHAN, 23 PORTE URBAIN - COURTENS RIKA, 24 DEKEIREL FABIENNE, 27 VERSPEELT 

WERNER - VERMEULEN RHUNE, 28 COKELAERE RITA - CLAEYS CARINE - STAELENS 

KURT, 29 VINCK ELISE - ACKE ANITA, 31 COONE MARNIX.  

PROFICIAT JARIGEN, geniet van je verjaardag ! 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Het leven is geen snelweg maar een.  
 landweg, waar je af en toe moet stilstaan.  
 om van het uitzicht te genieten..!.. 
.     ...
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 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 wandel-

schoenen kunnen aantrekken om zo de nodige zuurstof op te 

nemen en zich te ontdoen van de geslotenheid van de ziekenkamer. 

 

 Droevig Nieuws  

Dankbaar om het lang en gelukkig samenzijn, maar diepbedroefd namen 

wij afscheid van André Peers  (°6 april 1931  -  †5 januari 2018).  Dit melden u   

Roland en Christine Peers-Dumortier, lid & medewerkers van onze 

wandelclub de 7mijl-stappers Moorsele. 

Opgewek t  en  z or gzaam,  no o i t  vr agend,  noo i t  k l a gend ,   
a l t i jd  s t i l  d r agend .  Moed ig  g i n g  h i j  doo r ,  s t eed s weer ,   
t o t  o p  het  l a at s te  moment ,  maar  h et  w i l d e  n i e t  meer .  
In alles was hij dapper en oprecht. Zo heeft hij geleefd, zo is hij ingeslapen .  

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

Clubleden Jan en Carine Vermeire-Claeys meldden ons het overlijden van  

haar moeder mevrouw Maria Coppens (°11 mei 1938  -  †8 januari 2018).  

A l s  h e t  l i c h a am  n i e t  m e e r  w i l ,  e n  h e t  l e v e n  w o r d t  e e n  l i j d e n  ,  
k a n  m e n  d a n k b a a r  z i j n  a l s  G o d  h e t  k o m t  b e v r i j d e n .  

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

We meldden u het heengaan van Jeannine Cordeel (°10 juli  1937  -  

 †9 februari 2018), echtgenote van clublid Bert Vanhee.  

 Zo vee l  s oo r ten  van  ve rdr i e t  .  .  .  Ik  noem ze  n i e t .  
 Maar  één,  het  a f stand  doen  en  s che id en .  
 En n iet het sche iden doet zo ’n p i j n,maar het afgesneden z i jn .   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 Interview met onze schatbewaarder. 

Soms krijgen we wel eens de opmerking “zijn jullie een rijke club?”, 
waarmee eigenlijk gevraagd wordt wat er met de clubkas gebeurt . . . 
Of wat er binnen en buiten gaat van de clubrekening? Of waar  
de opbrengsten van de wandeltochten naar toe gaan?  

Om hierop een antwoord te geven, trokken we naar Marij,  
onze penningmeester(es). 

Het lidgeld?  Al vele jaren houden wij het bij 15 euro per persoon (12,50 bij 

hernieuwing en met een gezinsprijs van 30 resp. 25 euro). Hiervan gaat er €10 per lid (!) 
naar de federatie voor lidmaatschap én verzekering. Per gezin schenken we nog een boek 
Walking in Belgium (aankoopprijs club aan liga €7, winkelwaarde €17!). Hier verdienen we 
als club helemaal niets aan. Vandaar ook de vraag om kinderen die NIET meewandelen, 
niet in te schrijven (de vaste kost van €10/lid dient door de clubkas gesponsord!).  
We willen echter niemand uitsluiten, in tegendeel we zijn héél fier op onze jonge gasten 

die de wandelsport beoefenen, en schrijven hen heel graag gratis in door de gezinsprijs. Ook op onze wandeltochten 
wandelen -12j GRATIS. Voor de leden is het lidgeld meestal een nuloperatie, want de meeste ziekenfondsen betalen  
die 15 euro terug. 

Opbrengst van 4 wandeltochten.  Er zijn nogal wat uitgaven tijdens het jaar. Vooreerst secretariaats-

kosten . . . drukkosten, copies, inktpatronen, postzegels, papier, etiketten, recent de aankoop van een kleuren-
laserprinter, scanner,  . . .  Daarnaast investeert de club in materiaal : koffiedouches, tassen, borden, glazen, lepels en 
messen, drankbonnen, handdoeken, kuisgerief, en nog zoveel meer ! Naast de aankoop moet je rekening houden met 
tijdig vervangen en onderhouden van oudere toestellen, aanvullen van verloren pijlen, elastieken voor de bevestiging, 
gebroken tassen/borden, . . . 

Er zijn ook nog belangrijke financiële tussenkomsten van de clubkas in de georganiseerde busreizen (naast huurprijs bus, 
inschrijvingskaart, sticker, drankbon, of huur zaal voor het ontbijt, en het ontbijt zelf!).  Een dubbeldekker kost algauw  
7 à 800 euro afhankelijk van de afstand.  

Andere gelden die ‘terugvloeien’ naar onze leden, zijn de tussenkomst in het helpers- en nieuwjaarsfeest. Zeg nu zelf : 
zaal huren, professionele DJ, verzorgde maaltijd, enkele drankbonnen, uitgebreide receptie met zelfgemaakte hapjes . . . 
en dit voor slechts 15 euro per persoon !  

Een serieuze kost is het “papieren” clubblad, maar dit blijft momenteel grotendeels mogelijk dankzij onze sponsors, 
waarvoor hartelijk dank (en er mogen er gerust nog enkele bij hoor)!  We blijven erbij dat elk gezin daar recht op heeft, 
weliswaar zwart-wit en niet in kleur. Maar wie deze ‘luxe’ versie wenst te lezen, kan dit steeds via de sociale media  
(er is telkens een link op de BLOG & Facebook). 

Heel wat leden zullen zich de “spaarkaart 2015” herinneren ter gelegenheid van ons 15jarig bestaan; 
er werden meer dan 170 waardebonnen (MOB-bon vrij te spenderen in Moorseelse winkels!) van €5 
geschonken aan onze leden (reeds vanaf 4 deelnames had je al recht op 5 euro, alle 8ptn was €10!).  
Let op, er komen nog jubileumjaren die extra uitgaven met zich meebrengen. Al zijn we geen spaarkas, 
er dient iets aan de kant gezet, ook al om onvoorziene tegenslagen te compenseren. 

Niet alle organisaties leveren dezelfde winst op, een Sinksentocht is zeker niet te vergelijken met  
de Stekseltocht. Zelfs tussen onze 3 grote organisaties ligt de opbrengst heel wisselvallig en 
verschillend . . . afhankelijk van kostprijs startzaal/rustpost(en), opkomst wandelaars, drankverkoop, . . . De huurprijzen 
van de zalen zijn zeker niet gedaald de laatste jaren, terwijl de gemeentelijke subsidie telkenmale wel vermindert!  
De huurprijs van de camionette, huurprijs opbergruimte materialen, brandverzekering opbergplaats en materiaal zijn  
nog enkele niet te vergeten vaste onkosten. Weet dat het inschrijvingsgeld op onze tochten niet 100% aan de club 
behoort . . . per wandelaar dient een deel overgemaakt aan de federatie voor de verzekering & bijdrage. 

En dan mag ik nog niet vergeten te vermelden : de bedanking voor onze medewerkers/helpers. Zonder hen mogen we er 
mee ophouden . . . gelukkig kunnen we nog steeds rekenen op zo’n 50 vrijwillegers per jaar.  Een eenvoudig etentje voor 
hen moet kunnen. Zo zie je maar . . . naast een kleine reserve, worden de opbrengsten zo goed als mogelijk ten goede 
van de club & clubleden besteed.  
 

 Hopelijk is hiermee ook wat duidelijkheid omtrent het financieel beheer van onze club.  

 en de job van onze penningmeester! Dank u Marij (en ook Andre voor de voorafgaande jaren). 
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 Secretariaatsberichten. 
    Hallo, 

Binnenkort (29 maart) mijn laatste actieve werkdag. bij Belfius . . .  

Mijn eerste ‘betaalde’ dag was 1 mei 1981 (dag van de arbeid ). 

Als startende ‘vervanger’ verbleef ik de eerste jaren 99%  

in Moorsele. In 1983 werd ik vaste tweede man met titel 

‘kantooragent’. Na 12 jaar (een eerste reorganisatie) verhuisde ik 

naar Heule. Daar specialiseerde ik me algauw tot relatiebeheerder beleggen.  

Na een woelige tijd van overnames, bankcrisis(sen), fusies, . . . werd het me al rap 

duidelijk een stap achteruit te zetten en de coördinerende taak van commercieel 

bediende en infopunt op mij te nemen.  

2016, einde loopbaan in zicht maar 2 dagen te jong om te genieten van de CAO-

uitstapregeling, terug in eigen gemeente en mijn eerste kantoor gaf mij terug een boost. 

Maar de bankwereld evolueert voortdurend. Mijn laatste 6 maanden nog maar eens 

veranderen naar Geluwe in afwachting van ook het nieuwe 

kantoorconcept aldaar . . .  

Nu komt er veel tijd vrij . . . en toch ben ik overtuigd 

dat die snel meer dan voldoende gevuld zal worden;  

een bloeiende wandelclub met bijna 400 leden vraagt heel 

wat werk als secretaris, in de vrije momenten met ons 

‘karreke’ op uitstap of bezig zijn met Esmée ons kleinkind ! 

Onze eerste busreis voor zondag 25 maart (let op : 

zomeruur = 2u wordt 3u = 1 uur minder slapen !) 

naar Scherpenheuvel-Zichem, werd opnieuw snel volgeboekt. 

Verder vind je alle praktische info & deelnemerslijst,  

het parcours (zie kalender), vertrekuur & -plaats!   

De laatste week wat afvallers, maar de reserven werden al 

aangesproken. Sommigen durven niet meer in te schrijven als de eerste berichten van 

een volle bus verschijnen. Nochtans enkel op die manier maakt u nog kans om er bij te 

zijn (reservelijst) !! Telkenmale worden we geconfronteerd met afzeggers. Indien je 

alsnog NIET meekan krijgen de reserven ALTIJD hun volledige bedrag terug betaald ! 

Maar nog nooit is dit moeten gebeuren, en konden ze mee genieten van de ‘verre’ 

wandeltocht per bus. LET WEL : wie afzegt met medische of ernstige reden (operatie, 

overlijden familie, ziekte, . . .) krijgt ook zijn volledig bedrag terug betaald, anderen 

gedeeltelijk (andere afspraak ‘vergeten’, . . .).  

SORRY, AFZEGGEN in de week vóór vertrek wordt NIET terug betaald, gezien wij dan 

reeds de deelnemerslijsten (scancodes) en bestelling drankbonnen & klevers doorgegeven 

hebben aan de bezoekende club. 

PRAKTISCH : verzamelen PARKING  Secr. Vanmarckelaan aan 

bakkerij Regis. BUS VERTREKT om 8 uur ! ! ! Terugreis wordt 

meegedeeld op de bus. Op terugreis ontvang je de sticker.  

Bij aankomst; afstappen en MARC & ANNE staan klaar met 

“controlestrook inschrijving” en “drankbon”. Dus best in 1 rij na 

elkaar passeren en beide armen uitsteken, en alles verloopt snel ! 
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De deelnemerslijst ziet er (6 maart) zo uit :  

 80 busreizigers. : Agnello Vincent & Vanhouck Lydia, 

Amerlinck Eddy, Blomme Arnold & Pattyn Francine,Bogaert Rudy 

& Dupont Hilde, Boone Mauricette, Breyne Jean Pierre & 

Vanheule Cecile, Callens Gino & Vanlerberghe Christophe,  

Callens Rudy & Vanoverberghe Lucrece, Carlu Filiep & Verbeke 

Christine, Cokelaere Rita, Coone Marnix & Vandecasteele Mieke, 

Cottyn ETIENNE & Pattyn Arlette, Debusschere Jean-Paul & 

Lechat Norina, Defrancq Rik & Naert Christine, Deleplanque Marnix & Peirs Lieve, Deleu Marc & 

Lannoye Linda, Delva Danny & Tandt Monika, Deneckere Antoon & Noël, Deschamps Annelore, 

Dubus Christian & Nuttin Sonja, Dumortier Luc & Gheysen Marijke, Flamez Marja, Huysentruyt 

Kristof & Yorben & Neve Sofie, Maes Freddy & Declercq Marleen, Mortier Diana & Linda, Naert 

Johnny & Wille Marleen, Neyrinck Luc & Flamez Lieve, Nolf Johnny & Vanwynsberghe Anita, 

Pattyn Bernard & Minnaert Martina, Patyn Geert & Deboosere Lidwine, Pockele Kathy, Reynaert 

Freddy & Minne Monique, Staelens Kurt, Stevens Freddy, Vandenbussche Trees, Vanhauwaert 

Geert & Dejans Chantal, Vanhauwaert Magda, Vanhee Carl, Vanlaethem Christelle, Vansteenkiste 

Marc, Vanwynsberghe Philippe & Verhaeghe Anne Marie, Verbrugghe Erik & Vandewiele Greta, 

Vereecke Lien, Vereecke Marc & Vandezande Leen, Witdouck Maria, Wydaeghe Stephan & 

Vierstraete Sabine.  

 4 (of 6) met de mobilhome. : MARC Masselis &  

Anne Vereecke, Luc Vandenbogaerde & Carine Fievé,  

(Rudy Geldhof & Marleen Clarysse onder voorbehoud van 

bevestiging). 

 Wie op eigen kracht/vervoer deelneemt kan dit  VOORAF  laten weten aan mij :  

> OFWEL spreken we af tegen aankomst bus en ontvang je eveneens je gratis  

               inschrijving, drankbon en klever, 

>  OFWEL  forfait van 3 euro per persoon terugbetaald mits bewijs inschrijving. 

Op 8 april is iedereen WELKOM op onze 18de STEKSELTOCHT. Nodig vrienden en 

kennissen uit, neem de (klein)kinderen mee en laat hen 

proeven & mee genieten van uw leuke hobby wandelen.  

-12j wandelt GRATIS, maar wel inschrijven voor de 

verzekering ! En wat is er nu prettiger dan achteraf een 

lekkere pannenkoek te smullen met je (klein)kinderen. Zowel 

korte als langere afstanden hebben we voorzien, met 

verzorgde & ruime rustposten. Dit jaar geen telling meer, 

enkel SCANNEN. Een serieuze vooruitgang om de uitslag op te maken. Vergeet zeker  

uw lidkaart niet . . . want geen lidkaart = geen korting op inschrijvingsprijs ! ! !  

(klinkt héél logisch, maar nog steeds maken sommige wandelaars daar problemen over, 

hopelijk geen 7mijl-stappers !). Respecteer ook de starturen, alle medewerkers zijn 

vrijwilligers die meestal een ganse dag opofferen om alles in goede banen te leiden. 

Maak het hen dan ook niet lastiger door vóór de officiële starttijd te vertrekken  

(Vb: scanning start maar kwartier voor vertrekuur, klaarzetten zaal, uithangen 

pancartes, . . .). Ook aan de wielerliefhebbers wordt gedacht met de jaarlijkse 

kasseienwedstrijd ! Zo proberen we iedereen tegoed te doen; wandelaars & wielerfanaten 

(onder voorbehoud antwoord van cultuurbeleidscoördinator omtrent SABAM). 
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Vergeet niet je volle wandelboekjes (als 7mijl-stapper gewandeld!!), want deze zijn geld 

waard (uitbetaling op Stekseltocht of NY-feest) ! Wie al een nieuwe voorraad stickers 

nodig heeft, gelieve dit VOORAF te laten weten, dan liggen ze klaar op de Stekseltocht 

(geen verzendingskosten). Ook de stand met kledij zal aanwezig zijn in de startzaal, 

misschien de gelegenheid om zomer-clubkledij aan te schaffen. 

Nog steeds ontvang ik verzoeken om aan te sluiten bij onze BESLOTEN 

FACEBOOKGROEP en dit door niet-leden. Zij worden steeds geïnformeerd over de 

voorwaarden om lid te worden . . . Ook zij die al op Facebook zitten en de besloten 

groep niet kan bekijken dient een verzoek door te sturen via de groep om lid te worden 

EN .2 simpele vragen te. .beantwoorden : uw clubnummer + uw lidnummer.. Dit dient ter 

controle, zo is en blijft onze groep enkel van en voor clubleden.  

Op 1 maart 2018 telt onze Club : .383. leden.  

 WELKOM in onze club :. 
VIANE MARIO KONINGIN ASTRIDLAAN 44 8501 BISSEGEM 0491/07 36 32

LAPAUW ELS

LAPAUW FRANS PETER BENOITSTRAAT 17 8560 GULLEGEM 0486/89 47 19

SABBE MARIA

BONJE PATRICK KAPELLEVELD 26 8890 DADIZELE 0468/16 14 40

DEPREZ MIA 0486/92 05 25

DEMEULEMEESTER PETRA CAESAR GEZELLESTRAAT 8560 MOORSELE 0494/11 11 80

NYFFELS CHRIST KERKSTRAAT 7 8880 LEDEGEM 0475/38 91 09

VAN OVERSCHELDE LUC DADIZELESTRAAT 56 8560 MOORSELE 0472/68 66 56

VIAENE MARLEEN 0472/68 61 73
 

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 

Op verschillende wandeltochten worden er trofeeën/prijzen 

uitgereikt naargelang de rangschikking van het aantal 

deelnemers per club. Als er niemand aanwezig is van het 

bestuur van onze club, want wij kunnen niet overal zijn, mag 

je deze gerust ophalen. Maar denk eraan: dat zijn GEEN 

persoonlijke geschenken, maar behoren toe aan de CLUB. 

Gelieve die dan ook te bezorgen op het secretariaat of aan 

iemand van het bestuur. Deze worden verloot onder de clubleden op het nieuwjaarsfeest ! ! ! 

Mogen we nogmaals wijzen op de minder goede ervaringen 

die clubleden onlangs nog ondervonden  

bij het achterlaten van wandelboekjes en/of andere 

zaken tijdens een wandeltocht. De verzamelplaats  

van de wandelboekjes is een niet-bewaakte plaats,  

de organiserende club is nooit verantwoordelijk voor  
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de ontvreemding van boekjes, lidkaarten, klevers, . . . Soms gebeurt het verkeerdelijk 

meenemen per ongeluk . . . maar soms ook doelbewust !! Steeds meer controle door 

scanning . . . en daarvoor heb je een geldige lidkaart nodig voor de korting . . . als die 

te grabbel liggen nodigt dit heel gemakkelijk tot diefstal uit !! 
 

 2 aandachtspunten inzake de ongevallenverzekering !. 

 

Bij een lichamelijk ongeval doe je steeds aangifte bij de organiserende club. Het document 
“AANGIFTEFORMULIER LICHAMELIJKE ONGEVALLEN” dat u mee krijgt bestaat uit 2 delen, beide volledig 
invullen en ondertekenen, de laatste pagina laten invullen en ondertekenen door de behandelende 
geneesheer en SAMEN opsturen naar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw - Industrielaan 11 bus 3 -  
B9990 MALDEGM. (eventueel inscannen en mailen naar verzekeringen@wandelsport.be ) 

Let erop dat het MEDISCH ATTEST en het EERSTE DEEL van het formulier SAMEN ingediend 
worden. Soms krijgen we aangiftes binnen via de club, zonder medisch attest, omdat dit medisch attest 
meegegeven werd met het slachtoffer. Het medisch attest volgt dan niet, of pas weken later. Of soms 
wordt het attest achteraf rechtstreeks naar Arena gestuurd, waardoor het dan zoeken is om te vinden bij 
welke aangifte dit hoort. VRAAG HET VOLLEDIGE FORMULIER, en meldt dat jij verantwoordelijk bent voor 
het versturen naar de LIGA (niet naar de verzekeringsmaatschappij). Ongevalaangiftes zonder medisch 
attest kunnen NIET behandeld worden, stuur ze dus steeds SAMEN door binnen de week ! ! ! 

OOK AANDACHT : STUUR HET AANGIFTEFORMULIER VOLLEDIG & ZO SNEL MOGELIJK DOOR !   
We horen af en toe dat leden wachten om het formulier op te sturen tot ze alle facturen en onkosten van 
dokter, ziekenhuis, kine gekregen hebben. Zo is er vaak een lange periode tussen het ongeval en de 
indiening van het dossier. Het is heel belangrijk dat men het ongevalformulier zo vlug mogelijk indient  
na het ongeval. Late aangiftes kunnen verworpen worden !  Dit mag opgestuurd worden naar de LIGA  
(zie adres hierboven) of ingescand naar verzekeringen@wandelsport.be .  Op die manier wordt een dossier 
geopend bij de verzekeraar en krijgt men een dossiernummer. De bewijsstukken van onkosten mogen later 
ingediend worden, verwijzend naar het dossiernummer.  

 

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 LAAT BINNEN GEKOMEN. 
 BERICHT :. 

10.000stappen-clash is een engagement van 
diverse gemeentebesturen om hun bevolking via 
diverse acties aan te zetten tot meer te bewegen 
en zo veel mogelijk stappen te zetten.  

Deze stappen worden dan geregistreerd  
 gedurende de maand mei . Net als in 2016 

wenst de gemeente WEVELGEM terug deel  

te nemen aan de 10.000stappen-clash.  
We behaalden toen een mooie 15de plaats op 
110 deelnemende gemeentes !   

Diverse acties zullen ook nu ondernomen worden voor o.a. het gemeentepersoneel, maar ook voor 
de totale bevolking, zowel enkelingen, clubs en gezinnen. 

 Laat ons zeggen ‘elke stap telt’. Uiteraard willen we graag opnieuw de medewerking van  

 onze gemeentelijk wandelclubs. Wij hebben terug onze medewerking toegezegd !! 

Vorige keer was eveneens mogelijk dat mensen buiten Wevelgem ons project steunden door voor onze 
groep te kiezen bij registratie . . . momenteel weten we de volledige reglementering nog niet . . . enkel nog 
maar een oproep ontvangen van de sportdienst Wevelgem. We volgen op, en laten jullie zeker nog iets 

weten HOE DEEL TE NEMEN & REGISTREREN. In elk geval zal dit onder afzonderlijke brief gebeuren 
gezien de wedstrijd loopt in mei en het volgend clubblad pas in de loop van mei verschijnt.  
We hopen opnieuw massaal op jullie medewerking en steun in dit project. Alvast nu al dank  
aan alle deelnemers .  .  .   
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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 de 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 !  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Het aanbod in het clubblad is vrij beperkt, het is nooit de bedoeling 

bepaalde wandeltochten extra aan te moedigen tot deelname. Onze club 

staat bekend voor GEEN KLASSEMENTEN, GEEN VERPLICHTINGEN.  

We bieden langs deze weg enkel een ‘beperkt’ aanbod, liefst met wat  

extra info over parcours of biezonderheden! 

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

 4de Mars van de Kleiputten : zondag 18 maart 
2018. 
Wandel mee en verken de prachtige streek rond de oude kleiputten van Ploegsteert en een 

onbekend wandelgebied tussen de Leievallei en de schreve met Frankrijk ter gelegenheid 

van de Mars van de Kleiputten. 

Ploegsteert, een landelijk dorpje toebehorend aan de Waalse stad Komen-Waasten vormt er 

de uitvalsbasis voor een ongeëvenaarde zwerftocht langs de destijds ontgonnen Ploegsteertse kleiputten. Dank zei 

de medewerking van de Ploegsteertse Steenbakkerij krijgen we de gelegenheid te wandelen in het uniek 

natuurreservaat. Sinds 1976 waakt de Steenbakkerij van Ploegsteert over de ontgonnen kleiputten. Het geheel 

groeide doorheen de jaren uit tot een 150ha groot natuur- en moerasgebied waarbij talrijke vogelsoorten komen 

overwinteren. De Mars der Kleiputten loodst u kriskras langs de paden van de moerasvlakte. Een gebied waar u 

ongetwijfeld oog in oog komt te staan van ontelbare vogels, maar evenzeer van een boeiende fauna en flora. De 

natuur observeren is hier nadrukkelijk de boodschap.  

Ploegsteert, draagt ook een gruwelijk oorlogsverleden met zich mee. In het omliggende hinterland zal u 

nadrukkelijk kennismaken met enkele Britse oorlogsbegraafplaatsen. De Ploegsteert Memorial vormt wellicht de 

bekendste. In het kader van de herdenking 100jaar Groote Oorlog kwam de begraafplaats vorig jaar extra in de 

kijker tijdens het herinneringsmoment Gonewest. De memorial symboliseert de 11.000 gesneuvelde Britse soldaten 

die geen gekend graf hebben in de wijde omgeving. De meeste van deze soldaten stierven bij kleinschalige 

opdrachten of tijdens de langdurige loopgravenoorlog, en niet bij grote militaire operaties zoals veel gesneuvelden 

rond de Ieperboog in het noorden en Loos in het zuiden.   

De Leievallei  tussen het Waalse Komen en de Franse grens vormt een praktisch onbewandeld traject.  

De rechttrekking van de Golden River zorgde voor een hertekening van het landschap, waarbij de eertijdse 

kronkelende meanders voortaan een prachtig stukje wandeloase vormen zowel voor, op als achter de Schreve.  

Op onze wandelweg ontdekken we een stukje Neerwaasten aan Belgische zijde en een stukje Frelinghein aan 

Franse zijde.                                               Lees meer: https://www.wandelclubwervik.be/news/mars-van-de-kleiputten/ 

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

Dinsdag 20 maart 2018 : 
AVIFLORAWANDELTOCHT te Ingelmunster 

6 - 10 - 15 - 20 km 
bij deelname aan 7 wandelingen : 1 fles wijn! 

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://www.wandelclubwervik.be/news/mars-van-de-kleiputten/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.wandelclubwervik.be%2Fnews%2Fmars-van-de-kleiputten%2F
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Grashopperstocht    zondag 25 maart 2018. 

Wandelclub De Grashoppers Keiberg vzw  

(WSVL 4044) 
Afstanden :  5 - 7 - 10 - 13 - 16 – 20 – 25 - 30  km 

Deze prachtige wandeling bij het begin van de lente, brengt je langs de mooiste plekjes 

van Scherpenheuvel en omstreken. De regio hier in het Hageland is erg heuvelachtig 
met vele mooie vergezichten. 

Heb je zin in een fikse wandeling of wil je al kuierend, op eigen tempo, de sfeer van het 
bedevaartsoord opsnuiven? Er is voor ieder wat wils: grote affiches van de 8 verschillende afstanden maken  
je snel duidelijk welk parcours je kan bewandelen. Op elk parcours zijn er één of meerdere rustposten 
voorzien. 

De kleinste afstand (5km) is veelal verhard en dus het best geschikt voor 
kinderwagens en rolstoelen. Iedere afstand komt naast de basiliek, deze 
koepelkerk werd gebouwd op initiatief van de aartshertogen Albrecht van 
Oostenrijk en Isabella van Spanje en ingewijd in 1627. Ze heeft de vorm van 
een zevenster, een symbool voor de zeven vreugden en zeven smarten van 
Maria. Opmerkelijk zijn de 298 zevenpuntige vergulde sterren op de 
koepel.  

Het parcours van de 7 km gaat veelal met de kleinste afstand mee, zij hebben wel nog enkele kleine paadjes 
te bewandelen waar je met rolstoelen moeilijk door kan. 

Vanaf de 10 km gaat het parcours naar Kaggevinne. Zij wandelen langs  
de eikenboom, bekend geworden door de TV-serie "De smaak van de Keyser".  

De wandelaars van de 13 km wandelen mee naar de rustpost in Kaggevinne, 
vervolgens wandelen ze richting Zichem tot bij een vroegere spoorweg-
bedding, nu een mooi wandel/fietspad dat door de lokale bevolking  
"het rutteke" wordt genoemd. Dicht bij het bedevaartsoord komen ze samen 
bij de andere afstanden.  

De wandelaars van de 16 en 25 km maken in Kaggevinne nog een lus naar  
de Demer en beklimmen vervolgens de Vinkenberg. 

Het parcours van de 20 en 30 km gaat eerst naar de Citadel in Diest en komen 
naast de Allerheiligenkapel. Deze kapel heeft een bewogen verleden achter de 
rug en  heeft een mooie traditie waarbij bedevaarders ex voto's  
(dit zijn kleine sculpturen uit was) meebrengen naar de kapel als offer.  
De gelovigen bidden er tot een specifieke heilige en hopen zo boete te doen of 
verlost te worden van een bepaalde kwaal. Daarna komen ze bij de wandelaars van de 16 en de 25 km  
en gaat het naar de Demer en beklimmen ze mee de Vinkenberg. 

De stappers die de 25 en de 30 km volgen hebben nog een mooie lus extra in Kaggevinne die hen langs  
het Heilig Hart-beeld brengt dat uitkijkt over Assent. Dit beeld staat op de heuvelrug 
van het Prinsenbos. De inwoners van Assent plaatsten dit beeld als een soort van 
dankbetuiging omdat tijdens een zwaar bombardement in Wereldoorlog II de bommen 
niet op Assent vielen, maar in de omliggende velden. 

Vervolgens komen zij langs een groot landhuishoeve: de Prinsenboshoeve. De naam 
Prinsenbos verwijst naar de Heren van Diest, de prinsen van Oranje.  
Daarna gaat het terug richting bedevaartsoord. Misschien nog een groet bij O.L.V. van 
Scherpenheuvel of laat je nog een kaarsje branden voor een bedankje of een stille 

wens en komt er een einde aan deze prachtige wandeltocht. 

Niet alleen de Witte is hier thuis ! 
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DREVESTAPPERS  WSVL  5542 

Komende wandeling: 15 april 2018   
            Bossentocht Geluveld 
Er is 5 km voor de wandelaars die het wat kalmer aan willen doen. De afstand is ook 
geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Het is een wandeling die in de 
directe omgeving van de startzaal blijft maar daarom niet minder tot de verbeelding 
spreekt. De mooie Sint-Margarethakerk bijvoorbeeld is zeker het bezoeken waard  
en de omgeving rond de dorpskern is best te genieten. 

Bij de 9 km volgen we eventjes de 5 km-wandelaars en trekken dan richting 
Zandvoordebos, dat deel uit maakt van de Gasthuisbossen, en daar zitten reeds  
een paar stukken onverhard in. We houden even halt op Zandevoordeplaats in  
het oud gemeentehuis en klimmen dan, weliswaar langzaam maar toch zeker,  
terug naar Geluveld.  

De 12 km trekt richting Sanctuary Wood naar de rustpost in Zillebeke bij één van 
onze sponsors: Spanplafonds Plameco zet vandaag zijn deuren open voor een 

welverdiende rustpauze. Van daaruit gaat het onder andere door het Godschalkbos terug naar Geluveld. 

 

        
    vrijdag 6 april   
  LEIETOCHT 

4 - 7 - 14 - 18 - 26 km 

--------------------------------- 
Het parcours zoekt zich een weg 

over Moorsele en Gullegem, met de 

langste afstanden tot Heule. 

Voor de minder-geoefende wan-

delaars is er de korte afstand van 

4km en 8km, met op deze laatste 

eveneens een rustpost voorzien. 

Vanaf de 14km stappen we door 

het gekende Provinciaal Domein 

BERGELEN met daarna een 

rustpost in de Jongensschool  

te Gullegem voor verpozing.  

Van hieruit trekken de langste 

afstanden (21 & 26km) naar het 

hoogste punt van de deelgemeente 

Gullegem met mooie vergezichten 

en veel rustige landwegen. 
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De 18 km leidt ons via de Gasthuisbossen en Sanctuary Wood naar de rustpost in Zillebeke. Van daaruit keert  
zij via het Godschalkbos en het Zandvoordebos naar de halte in Zandvoorde terug om daarna terug naar Geluveld  
te trekken.  

Op de 26 km krijgen we nog wat meer groen te verwerken waaronder de Gasthuisbossen, Sanctuary Wood.  
Bij de rustpost in Zillebeke is er een lus die ons langs het Hoge Crater Cemetry en Zillebekevijver naar rustpost  
de Steur brengt in Zillebeke centrum. Van daaruit trekt men door Hill 60 naar het Zwarte Leenbos, Gasthuisbos  
en Sanctuary Wood terug naar de rustpost bij Plameco om daarna via onder andere het Godschalkbos naar  
Geluveld terug te keren.  

En dan is er het koninginnestuk de 30 km. Grotendeels komt deze overeen met de 26 km maar er is een extra lus  
bij rustpost de Steur waarbij we door het Molenbos, langs The Bluffcemetery en de Palingbeek trekken. Het wordt  
dus een wandeling waar geschiedenis gemaakt werd. Een stille getuige daarvan is Hill 60, een heuvel even buiten  
het Belgische dorp Zillebeke, waar fel werd gestreden tijdens de WO I. De heuvel ligt nabij de spoorweg Ieper-Kortrijk 
(Spoorlijn 69), langs de Zwarteleenstraat. De heuvel is circa 60m hoog en 230m lang. Eigenlijk is deze heuvel 
opgebouwd uit grond die vrijkwam bij de aanleg van 'de' spoorweg. De oorlogssite van Hill 60 is bewaard gebleven en 
kan vrij bezocht worden. Vlak bij was het Hill 60 museum gevestigd in een typisch Belgisch café, dit museum/café  
is nu gesloopt en er is een restaurant voor in de plaats gekomen. De kijkkastjes van het museum zijn ook niet meer 
aanwezig, deze zijn in privé-bezit. Hill 60 is onderdeel van de zogenaamde Hoogte van Wijtschate-Zillebeke waar  
ook de Helling van Mesen, Helling van Wijtschate en Hill 62 deel van uitmaken. 

(N.v.d.r.: tussen het tijdstip van publicatie van het artikel en de wandeling zelf kunnen zich altijd situaties voordoen 
waardoor wijzigingen zich opdringen. Wij vragen dan ook uw begrip hiervoor)         Tekst: Luc Bossuyt. 

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

   8
ste

 Lentetocht 

 Schitterende lente- 

 wandeling met lussen in 

 en rond de mooie vlas-  

 en Leiestreek. 

VRIJDAG 4 MEI 

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

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

     zaterdag 5 mei:   
  KERMISWANDELING 

Onze lentewandeltocht 
grijpt terug naar een 
oude traditie:  

de Kermistocht ,  

omdat het deze keer 
niet om Sleihage 
draait.   

Rustige verzorgde lentewandeling. Landelijk parcours 

met vele onverharde wegen.  Attentie voor iedereen. 
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7mij l-stappers  MOORSELE 
 

  
 

BELANGRIJKE DATA 
feesten :    > HELPERSFEEST  zaterdag  13 oktober 2018 

       > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  11 januari 2019 

tochten 2018 :    > zondag   8 april   18de STEKSELTOCHT 

                   > vrijdag   18 mei   13de SINKSENTOCHT 
                   > woensdag  15 aug. HALFOOGSTTOCHT 
                   > zaterdag    24 nov   19de HOEVETOCHT 

busreis 2018 :    > zondag 25 maart  Scherpenheuvel-Zichem 

                   > zondag 2 september Groede - Zeeland (Nl) 

 

          

          

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/

