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 Woord van de voorzitter. 

Beste 7mijl-stappers, 

In mei legt ieder vogeltje zijn ei . . . nu we volop in de lente zijn, en met 

de zomer in het vooruitzicht, wens ik jullie allen goed weer thuis of op 

vakantie. 

Onze 18de Stekseltocht is alom voorbij, waarbij grote dank aan de ploeg helpers, zowel  

in de startzaal als in de rustpost. De wandelaars genoten van de wielerklassieker  

Paris-Roubaix op groot scherm. En met een opkomst van 1.361 wandelaars kunnen we niet 

anders dan zeer tevreden zijn. Daar waren de lovende woorden van de deelnemers 

unaniem akkoord over; een prachtig parcours, verzorgde en ruime rustplaats, en de gratis 

paaseitjes bij de start. Ook het Moorseels Bukske viel in smaak !  

Na zo vele jaren zijn de prijzen van startzaal, rustplaatsen en drank de hoogte in 

geschoten, zo waren we verplicht onze drankprijzen aan te passen (en tevens wat te 

vereenvoudigen). We hopen deze terug voor vele jaren te kunnen behouden.  

Al is er vanaf volgend jaar mogelijk tot de startprijzen wat te verhogen (reeds  

40j onveranderd!) hebben we in ons bestuur beslist deze NIET aan te passen voor onze 

tochten 2019. 

Onze volgende tocht gaat door in de Feesttent op de Barakken-Moorsele op Sinksenvrijdag 

18 mei ! Dit reeds voor de 13de maal. Opnieuw werden enkele mooie parcours uitgestippeld 

rond het vliegveld Moorsele, het Groene Lint met rustpost (ten voordele van) in het 

vernieuwde cafetaria van het rustoord St-Jozef op ons vernieuwde St-Maartensplein.  

De grotere afstanden trekken als extra naar buurgemeente Ledegem. 

15 augustus is er onze Halfoogsttocht vanuit Wevelgem. Door de markt op woensdag,  

werd de startzaal niet Leyedaele maar de ZAAL THERESIA op de grens Wevelgem-Menen. 

Dit geeft Geert & Filip de kans een totaal nieuw parcours uit te steken en ons een paar 

prachtige stukjes natuur voor te schotelen. 

Op zondag 2 september hebben we onze tweede busreis (MET ONTBIJT) naar  

Groede-Zeeland NL.  Schrijf snel in . . . de plaatsen zijn beperkt (max 80!). Betaalgegevens 

en info bij de secretariaatsberichten verder in dit clubblad ! 

Van mijnentwege nog een deugddoende vakantie toegewenst en aan onze studenten 

goede schoolresultaten (dan heb je nog veel meer plezier aan die vakantie!).  
 

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

7
m

ijl

T
o

ta
a
l

3/03/2018 Krokustocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 6 684

3/03/2018 Jubileumtocht - 75 jaar Rode Kruis Wevelgem Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 47 579

4/03/2018 Pengeltocht W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2045 3 1.268

4/03/2018 Neigembostocht WSV De Kadees vzw 3063 1 2.108

4/03/2018 31e Boudelotochten Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 3149 2 2.051

4/03/2018 34e Verloren Kosttocht W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 5100 10 2.245

4/03/2018 7e 't Voals Plat Sportraad Lendelede 5534 57 1.265

5/03/2018 Krokustocht W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2045 1 996

5/03/2018 Lentetocht in Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 23 1.088

6/03/2018 10e Sneeuwklokjestocht Wsv Wetteren 3010 1 946

7/03/2018 De Schietchampettermolentocht Wandelclub De Kruishoutem Trotters 3538 1 612

10/03/2018 Super Klype tocht WSV Chatons Ronse vzw 3376 2 1.500

10/03/2018 32e Globetrotterswandeltocht Brugsche Globetrotters vzw 5177 3 1.521

10/03/2018 Primeurtocht 't Wandel Voetje vzw 5526 65 1.270

11/03/2018 Limburg Wandelt - 28e Pieter Bruegheltocht Wandel Mee Brueghel vzw 2069 1 2.528

11/03/2018 38e Marsen van Aalter Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 1 1.225

11/03/2018 23e Lentetocht De Kindervriend WSK Marke vzw 5012 58 1.575

11/03/2018 31e Dwars door de Westhoek Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 6 999

13/03/2018 Boer Bavo's Lentetocht Bavostappers Bavikhove 5504 3 620

17/03/2018 28e Gulden Eitocht - Viggaaltocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 16 1.842

17/03/2018 Ruidenbergtocht Michiel Mispelonvrienden 5295 3 580

17/03/2018 Dwars door het Beverhoutsveld vzw Vredeseilanden 5297 1 587

18/03/2018 Floratochten Florastappers Gent vzw 3103 1 2.306

18/03/2018 4e Mars van de Kleiputten Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 34 935

18/03/2018 16e Tocht rondom Sijsele Feestcomité De Marollen Sijsele 5202 3 868

18/03/2018 4e Kleine Steepletocht - Zonneburcht Het Wandelend Paard vzw 5477 13 978

20/03/2018 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 25 1.287

21/03/2018 Midweektocht WSV Egmont Zottegem vzw 3163 1 1.586

22/03/2018 8e Scaldistocht De Waterhoekstappers Heestert 5345 9 391

24/03/2018 3e Kluddetocht KWB Moerzeke 3540 2 1.121

24/03/2018 28e Leeuwtocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 14 1.967

24/03/2018 Pater Lievenstocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 38 1.433

25/03/2018 Sint-Annatochten - Walk 2 Gether-tocht Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 1056 1 2.311

25/03/2018 40e Reigertocht Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3084 4 1.919

25/03/2018 Grashopperstocht WC De Grashoppers vzw 4044 83 2.784

25/03/2018 14e Sint-Janswandeling Rhodesstappers Kachtem 5480 26 1.162

25/03/2018 10e Lentetocht Ons Erf Stappers 5514 3 920

27/03/2018 Lentetocht De Lummense Dalmatiërs vzw 2087 2 702

27/03/2018 30e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 5323 16 514

30/03/2018 Hoekskentocht Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 2 662

31/03/2018 Meetjesland… maak het mee - Lentetocht Wandelclub Roal Benti vzw 3278 2 1.496

31/03/2018 Lentekriebelswandeltocht vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5008 9 1.225
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?. 

datum Tochtnaam Naam organisator
C

lu
b

 

n
r

7
m

ijl

T
o

ta
a
l

1/04/2018 Parel van de Jekervallei Tongerse Wandelvrienden 2052 2 825

1/04/2018 Dwars door de Frontstreek Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 31 1.949

2/04/2018 9-Bergentocht - Euregio Marching Trophy - 27e PaaswandelingBerg- & Boswandelaars Voeren vzw 2070 2 1.269

2/04/2018 Muziekbostocht WSV Chatons Ronse vzw 3376 4 1.418

2/04/2018 43e Houtlandtocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 9 2.096

2/04/2018 Kemmelbergtocht De Heuvellandstappers vzw 5089 23 1.668

4/04/2018 Memorialtocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 8 731

6/04/2018 Leietocht De 12 uren van Lauwe 5217 31 737

6/04/2018 Rondom Ruiselede WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 2 1.101

7/04/2018 Marathonwandeling De Pompoenstappers vzw 1050 3 1.272

7/04/2018 17e Bursitiatocht WSV Land van Rhode vzw 3196 5 1.732

7/04/2018 21e Friekietocht Koninklijke Fusie Club Gavere-Asper 3379 3 1.028

7/04/2018 Blarentocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 8 1.803

8/04/2018 28e Hoppelandtocht De Witsoone Stappers Krombeke 5180 3 1.155

8/04/2018 18e Stekseltocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 183 1.361

8/04/2018 Meetkerkse Moerentocht Sportraad Zuienkerke vzw 5449 4 1.084

9/04/2018 Rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 18 1.047

11/04/2018 Lentetocht De Staense Stappers 5421 6 844

14/04/2018 Lentetocht W.S.V. Eurek@ vzw 2102 2 553

14/04/2018 Zevenbundertocht vzw  'Op Stap Door Nukerke' 3441 6 1.070

14/04/2018 11e Skobiaktocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 32 2.212

15/04/2018 36e Perswandeling Herentalse Wv vzw 1026 2 1.897

15/04/2018 Manke Fieltochten WRC Manke Fiel vzw 4046 1 2.402

15/04/2018 15e Rooiveldtocht Pasar Oostkamp 5318 9 1.003

15/04/2018 Natuurtocht Watewystappers Tielt 5423 7 1.472

15/04/2018 Bossentocht Drevestappers Zonnebeke 5542 62 2.006

17/04/2018 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 21 1.399

18/04/2018 Midweektocht WSV Egmont Zottegem vzw 3163 1 1.628

20/04/2018 Buencamino Lentewandeling in het kader van de Week van de Zee - De Kust WandeltBuencamino vzw Step Forward 5533 4 681

21/04/2018 Herinneringstocht  Ivo Degreef Loonse Tsjaffeleers vzw 2039 1 1.018

21/04/2018 5e GPS-tocht van het Waasland Wandelclub Temse 3182 1 137

21/04/2018 Koppenbergtocht Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 13 1.785

21/04/2018 9e Wandelen met Prins Karel en Ensor WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 3 794

21/04/2018 LAKOSTA-tocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 11 1.130

22/04/2018 28e Internationale Poldertochten Wsv Dauwstappers vzw 1033 1 754

22/04/2018 Bloesemtocht Loonse Tsjaffeleers vzw 2039 2 2.133

22/04/2018 Mattentaarttochten - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 8 4.923

22/04/2018 24e Lentetocht De Winkelse Stappers 5323 57 1.740

24/04/2018 In en rond Boezinge Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 4 656

25/04/2018 14e Grastocht De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 6 745

28/04/2018 Husdinetocht Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3091 1 1.167

28/04/2018 Lentewandeling De Kepper Wandelclub De Kruishoutem Trotters 3538 6 1.005

28/04/2018 30e Parel van Groot-Jabbeke vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 5178 4 1.186

28/04/2018 5e Pekkerstocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 38 891

28/04/2018 De Blankaarttocht Wandelclub Hoger Op Woumen 5473 12 733

29/04/2018 VLAANDEREN WANDELT W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 1047 5 2.768

29/04/2018 VLAANDEREN WANDELT Everbeekse Wandeltochten vzw 3282 3 4.479
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 19de TREKKERSWEEKEND KWB-Moorsele. 
Vorig jaar was ik er niet bij (90

ste
 verjaardag van mijn pa!), maar ditmaal staan we er 

terug bij. Het weekend van 17-18 maart 2018 trokken terug een groep van 20 mannen 
van KWB-Moorsele de stapschoenen aan voor hun jaarlijkse tweedaagse tocht,  
“het trekkersweekend”. We zijn aan de tweede jaargang van de GR A5 Zuid.  
De 7mijl-stappers waren terug sterk vertegenwoordigd ! 

 

1 Geert Masschelein, 2 Marc Vereecke, 3 Willy Desimpelaere, 4 Jean-Pierre Cappon, 5 Gilbert  
Dewulf, 6 Etienne Cottyn, 7 Frans Van Wuytswinkel, 8 Dirk Verduyn, 9 Marc Masselis. 
 

De weerman voorspelde weinig goeds, koude temperaturen, de eerste 
dag bleef het droog...  
We vertrekken vanop de parking Damberdstraat om 7u30 en rijden naar 
Abele. Dit is een deelgemeente 
van Poperinge pal op de 
Belgische-Franse grens. Het dorp 
telt 650 inwoners, waarvan een 
100tal Fransen. We kunnen 

terecht in “Pop Up Caffee Charlies”. Een openlucht 
café weliswaar ! Gelukkig zorgt de koffie & calva 
voor de opwarming. 

Ondertussen pendelen de chauffeurs naar Wulvergem. We stappen eerst naar Westouter. 
Dit dorp werd in WO I volledig verwoest, alleen de Romaanse kerktoren bleef gespaard, 
maar het dorp kwam nooit in Duitse handen. 

Onderweg een traktaat van de 2 nieuwkomers . . .  
en algauw worden de 
hongerige magen 
verwend met de 
meegebrachte pick-
nick die we mogen 

nuttigen in ‘In De Zwaan’ in Westouter. 

We moeten nu snel de ‘Rodeberg’ 
op, via ‘Het Hellegat’, langs de 
‘Lijstermolen’ op de ‘Baneberg’. Van daar verder tussen Dranouter en 
Loker richting ‘Kemmelberg’. Hier komen we samen met de GR 128. 
Enkelen zullen zich herkennen, in 2004 (van vóór mijn tijd!) liepen ze hier op 
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de route Zonnebeke-Boescepe. 

Via het ‘Warandepark’ met gemeentehuis 
komen we dichtbij de dorpskern.  In het 
park krijgen we nog een 
hindernissenparcours 
(brandweeroefeningen 
of een soort ‘spel  
  zonder   grenzen’   . 
gedoe), in elk geval  
een plezant tussen-
doortje. 

Nu gaan we verder richting Wulvergem. We hebben 
nu 22km op de teller, nog 4 te doen tot Mesen ! Maar eerst even halt in 
‘De Lockedyze’ om de arrivée van de renners (Milaan-Sanremo) te zien en 
te weten wie de pronostiek gewonnen heeft ! 

Uiteindelijk de verlangde rust in het 
‘Peace Village’ te Mesen, een prachtig & modern hostel. 
Het Huis blinkt uit in rust, ruimte en leent zich perfect om 
zowel grote als middelgrote groepen te ontvangen.  
De hostel kan 165 personen te slapen leggen in 43 
studio’s met elk hun slaap- en leefruimte met 
afzonderlijke douche- en toiletmogelijkheden.  
Na een bewogen dag, konden we uitrusten met een lekker maal in het restaurant.  

Zondag 18 maart, de weersvoorzieningen zijn ons niet goed gezind . . . ijzig koud en 
sneeuw wordt voorspeld & gekregen ! Na het ontbijt rijden de chauffeurs naar  
‘Ten Brielen’ in Komen, eindpunt van het wandelweekend.  

We trekken richting Wijtschate en 
trekken door het natuurgebied  
‘De Palingbeek’. Daar hebben we 2x pech : 
ferme sneeuwval, en de cafetaria is 
volzet ! Het wordt buiten picknicken.  

We genieten wel van enkele mooie 
natuurbeelden & kunstwerken . . . 

Bij het verlaten 

van het  
domein 
rest ons 
nog een 
kleine 5km 
naar ons 
eindpunt ‘Het Zwaanhof’ (totaal kleine 25km deze 2

de
 dag). Onze groepsleider  

Eric contacteert de uitbaatster en zij beloofd ons iets vroeger aanwezig te zijn om ons 
warm te kunnen ontvangen (door geen lange 

middagstop waren we wat vóór op schema!).  
We werden verwend met lekkere koffie met 
gebak of streekbiertje en dit alles tegen zeer 
voordelige prijzen ! 

Nog even bekomen en ons klaar maken voor de 
terugreis naar de vrouwkes, door wie menig 
KWBer warm ontvangen werd. Zo dit was het 
voor dit jaar. Op nu naar de jubileum-editie  
20 jaar. Het wordt zeker weer iets speciaals, een reden temeer om er volgend jaar bij te zijn! 

verslag & foto’s Marc Masselis 



Clubblad nr. 96  p. 11  05 - 06 / 2018 

Busuitstap op zondag 25 maart 2018, 
naar Scherpenheuvel bij de Grashoppers 

Verslag 21km. 
 

We zijn bijna eind maart en de club is al toe aan haar 1ste busuitstap! Dit weekend zijn we 
ook overgeschakeld van winteruur naar zomeruur (2h wordt 3h). We zijn een week ver  
de lente in, en hopelijk laten we de bij wijlen kletsnatte, kille en sombere winterdagen 
achter ons, om van de schrale, strakke NO-wind op de droge vorstdagen nog te zwijgen! 
Maar vandaag worden er mooie opklaringen voorspeld bij een 13°, met een kleine kans op 
een bui, maar dan meer voor het NW van het land. 

Het vertrek van de bus is voorzien om 8h. vanaf de parking in  
de Secr. Vanmarckelaan en niet geheel onverwachts is het terug 
een dubbeldekbus geworden van de al stilaan vertrouwd geworden 
firma Noël Tours. Het blijft zaak van zo vlug mogelijk in te schrijven, 
om zo te kunnen beslissen of het een grote bus wordt of niet! Op de 
parking en de bus wordt het kennis maken met meer en minder 
vertrouwde gezichten en vertrekken we op tijd, met 78 leden 
(waarvan 2 ziek & afwezig) en 2 niet-leden/helpers. 

Er wacht ons een rit van zo’n 150km, maar de zon komt al op in een 
licht bewolkte hemel terwijl het landschap voorbij glijdt. Tussendoor 
worden we door Sophie verwend met zelf gebakken broodpudding, 
mjam! Het is al dicht bij 10h als de bus zijn weg zoekt door de smalle 
straatjes, nagestaard door een poes achter een raam. We krijgen nog 
wat mededelingen van onze voorzitter Etienne voor de terugreis en 
worden opgewacht op de parking van Cultuurcentrum Den Egger 
door Anne en Marc  
(Luc & Carine, en Rudy 

die al op stap was) met enerzijds een drankflippo en anderzijds 
een controlekaart. Nog even naar de startzaal een afstand 
kiezen, en met een variatie tussen 5 en 30km ga ik voor de 
20km. Uitkijkend naar eventueel wandelgenoten besef ik plots 
dat ik mijn knapzak vergeten ben op de bus en haast mij naar 
de parking, gelukkig blijft de bus hier de ganse dag staan, oef! 
Opgelucht kan ik nu vertrekken zij het dan wel alleen. 

Maar misschien eerst enkele weetjes. Scherpenheuvel vormt samen met Zichem een fusiegemeente van 
ca.22.000 inwoners, gelegen in Vlaams-Brabant tussen Aarschot en Diest. Volgens legende zou 
Scherpenheuvel ontstaan zijn omstreeks de late Middeleeuwen aan een kruisvormige eik op een heuveltop 
tussen Diest en Zichem omstreeks 1514. In 1602 timmerde men een houten kapel aan de voet van de eik 

ter verering van een Mariabeeldje, waarna onder invloed van de Aartshertogen 
Albrecht en Isabella in 1609 begonnen werd met de bouw van de kerk. Begin 17de 
eeuw was de eik zo verzwakt dat hij omgehakt werd, en met het hout werden 
tientallen Mariabeeldjes gemaakt en verspreid over heel Europa en zelfs tot in India 
en Canada! Het grootste deel van die beeldjes bestaan nog en worden vereerd in 
kerken en kloosters! De kerk werd ingewijd in 1627 en in 1922 verheven tot 
Basiliek. Trouwens, in België zijn er 28 kerken die deze eretitel voeren! Het 
Nederlandse woord basiliek is afgeleid van het Latijnse woord BASILICA of 
“koninklijk gebouw”. In de Oudheid was het een bouwkundige term voor een 
meerschepig gebouw dat voornamelijk dienst deed als markt en beursgebouw! Het 

hedendaagse Scherpenheuvel en Zichem zijn nu beter gekend als bedevaartsoord en door de boeken van 
Ernest Claes (°Zichem 24/10/1885 +Elsene 02/09/1968) en de verfilming ervan zoals De Witte en de 
Heiligen (Heren) van Zichem. 
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Naar aanleiding van deze wandeling ben ik nog eens in mijn boekenkast gedoken en vond er tussen 
schrijvers zoals Gerard Walschap, Aster Berkhof en Cyriel Buyse ook nog een omnibus van Ernest Claes met 
naast de al genoemde boeken ook nog Jeugd, Clementine, De Oude Klok en Flore het Fluwijn.  
Allemaal prachtige streekgebonden verhalen, ooit gelezen maar al veel van vergeten!   

Tot zover! Na mijn spurt naar de bus volg ik een lange sliert 
wandelaars, waaronder heel wat clubgenoten, naar het 
Fonteynvoetpad, het glooiend landschap in. Het deugddoend zonnetje 
zet mij aan om mijn broekspijpen in te korten met natuurlijk 
opmerkingen zoals ”ben verblend” en “TL-lampen”, maar we moeten 
er eens aan beginnen hé! Kronkelend door de nog winterse velden 
komt “de eikenboom” en de kerk 
van Kaggevinne in zicht. Onder-
tussen vorm ik ploeg met Annelore 

die ook alleen op stap is en bereiken we na 6km de rustpost, waarvan 
het voorplein al volzet is met lentezon-genieters! Tijd voor een drankje 
en de boterhammetjes.  

Uitgerust en voldaan beginnen we aan de lus van 7,8km samen met  
de 30km. We volgen deels het Prinsenbospad maar tegengesteld.  

We stappen richting het Diestse vestings-
landschap: een overblijfsel van de verdedigingsgordel rond de citadel en bestond 
uit aangeplante beuken en eiken: 9m uit elkaar in de vorm van de 5 ogen op een 
teerling wat een mooi doorzicht en een open schietveld gaf, daar de bomen in alle 
richtingen evenwijdig stonden! Tot 585m in de omgeving was het verboden om 
robuuste constructies op te richten (draagwijdte van kanonnen?). De gemetste 
citadel, aangelegd tussen 1846 en 1856 had een stervormig grondplan met vijf 
zijden van 190m en was het sluitstuk van de versterkingen rond de stad, en had als 
doel aanvallen vanuit het buitenland (Nederland) op te vangen en het oprukken  

te beletten. Deze citadel was de enige gemetste van de 19de eeuw in Europa, en was tot 2003 de thuisbasis 
van het 1ste bataljon para’s. Ondertussen leidt een glooiend parcours ons door een door de jaren heen tot 
natuurbos vergroeid vestinglandschap. Bij het verlaten van het bos krijgen we een zicht op Diest: (al bekend 
als graafschap van het Karolingisch Rijk: 8ste -10de eeuw), en dalen af voorbij de Allerheiligenkapel.  
De huidige bouwplaats kwam er na 1854 toen de kapel plaats moest maken voor  
de bouw van de citadel, maar er was reeds een 1ste kapel in 1307. Verder dalend 
duiken we een holle weg in als onderdeel van een 3-tal wandelpistes en komen uit 

op de Demervallei. We volgen de bedding van de Demer 
die ontspringt bij Ketsingen-Tongeren en 85km verder via 
Hasselt, Zichem, Diest en Aarschot ter hoogte van 
Werchter in de Dijle stroomt. Hier is het volop natuur 
met bosjes en ruige weilanden die we na een poos inruilen voor een prachtige 

klimmende holle weg, afgezoomd met berken en sparren! Hierna komt 
stilaan de rustpost weer in zicht na een geschiedenisvolle en pittige 
tocht! We genieten buiten van het zonnetje en een koele spa, voor mij 
nog altijd de beste dorstlesser! Maar we moeten verder en voor de 
slotlus van 6,8km wisselen we Kaggevinne-Diest in voor Kaggevinne-
Scherpenheuvel-Zichem.  

De aanzet 
naar de Hollestraet: een honderden meterslang 
heuvelend grasgroen karrespoor met weidse 
vergezichten en een sliert wandelaars die het 
pad markeren in de velden. Hogerop een 
splitsing: 10-15-25km naar links en de 13-20-en 
30km rechtdoor. Dalend krijgen we Zichem in 
zicht maar we blijven tussen de velden en 
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terwijl we onze ogen de kost geven sluiten we aan op de Vismansveldstraet. In de verte maakt de basiliek 
haar opwachting, maar 
eerst nog een ommetje 
langs de Rozenkransweg 
waar we op het groepje van 
Anne en Marc botsen, elk 
met een ijskreemhorentje 
en likken maar!  

Na een kort bezoekje aan de kerk; praktisch volzet voor de dienst van 16.00h, 
sommige vinden er nog gewijde palmtakjes (Palmzondag). Daarna vinden we nog 
een plaatsje op de terrassen rondom het kerkplein, goed bevolkt met 
clubgenoten. We proeven er van een lekkere geuze, en ditmaal voor de smaak, 
nagenietend van een zonnige wandeldag gekruid met geschiedenis en devotie in 
een groen kader vol afwisseling. Kortom weeral een prachtige keuze van het 
bestuur! Daarna zakken we af richting onze bus voor een nieuwe groepsfoto; toch 
al geleden van de busreis naar Lier  in sept. 2015. Iedereen op het plaatje waarna 
we uitgewuifd worden door Anne, Marc, Luc & Carine.  

Op de terugweg krijgen we een 
2de maal bezoek van Sophie, 
ditmaal met een clubsticker van 
de Grashoppers als afstempeling! 
Terwijl de hemel dichttrekt 
komen we behouden thuis met 
dank aan Noël Tours. 
Het is nu uitkijken naar de 
Stekseltocht op 8 april. !                                                                   

    
       Tot nog eens, 

Amerlinck Eddy. 

Alle originele foto’s via onze BLOG, hier enkele ‘geknipte’ sfeerbeelden  
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Voorjaarswandeling vanuit  
O.C. De Stekke te Moorsele 

18de Stekseltocht op zondag 8 april 2018 
Verslag 26km. 

 

Vandaag starten we het vast  wandelprogramma met de 

STEKSELTOCHT vanuit het O.C. De Stekke.  Afgeremd door een laatste 

bui komen we omstreeks 9.00h toe op het kerkplein dat in heraanleg is.  

We worden opgewacht door “twee meisjes “een mooi brons van  

Riet Vandecasteele dat nu wat meer zichtbaar is geworden, vanaf het 

gele trappencomplex, onderdeel van het bijna volledig vernieuwd 

kerkplein. Nieuwe fietsenrekken zorgen voor onze 2-wieler, waarna we 

in de inkom de wandelinformatie opzoeken.  

Etienne heeft gezorgd voor 2 parcours voor rol- & kinderwagens nl: 4,4 en 
6,2km. Daarnaast zijn er nog 9,6 - 13,7 - 20 en 26km, waarbij de 2 langste 
afstanden hetzelfde parcours volgen met eerst de 6.2km surplus voor de 
26km. Het elektronisch registreren is nu de norm en de meeste wandelaars 

zijn er al mee vertrouwd, alleen maar hopen 
dat alles perfect werkt! Na nog een klapke 
hier en daar kunnen we van start met 
enkele paaseitjes voor onderweg! We 
volgen de afsplitsing 4 + 6 + 26km (1°X) naar 
de Salinusstraat met op de hoek herberg ”In De Kroone” (ons clublokaal 
& waarschijnlijk de oudst bekende herberg van Moorsele: vermeld 1563) 

die de aanzet geeft naar de Zuidhoek waar de 4km afhaakt voor de Karrestraat, terwijl de 6 en 26 rechtdoor 
de grens met Wevelgem opzoekt met een passage voorbij het O.L.V. van de Zuidhoek-kapelletje, 

vermoedelijk kort voor 1835 gebouwd. We 
dwarsen de Warandestraat naar ‘t Vrije toe en 
kruisen een wandelgroepje met Spaanse 
windhonden die hier waarschijnlijk in het honden 
paradijs zijn beland, zo te horen naar de verhalen!  

De 1ste afslag links sluit aan op de wijkpaden naar de Witte Molenstraat en Ter Gracht die overgaat in een 
groenstrook met een mooie vijver waarvan het stille water de perfecte spiegel is voor de rondom groeiende 
knotbomen. Ter Kassei schuift onder onze voeten, en we passeren voorbij de historische hoeve  

“Ter Couchie” waarvan reeds sprake was in 
een pachtbrief van 1530 en nu volop in 
renovatie. Een ommetje langs De 
Clerckstraat en Grimaldi en we sluiten aan 
op het “Groen Lint” en het “Kasteel van 
Moorsele”. Het kasteel is gelegen in een 
prachtig 1ha groot park, werd gebouwd 
vanaf 1418-1420 in opdracht van Geldhof I 
van der Gracht en klaar was in 1443! Het kasteel overleefde o.a. een 

zware brand in de 16de eeuw. De huidige woonvleugel bestaat sinds 1779. Het koetshuis dateert van de 19de 

eeuw en herbergt een werkende beiaard van 18 klokken. Heel bijzonder, elke klok draagt een naam:  
te beginnen bij de huidige kasteelheer en -dame, en vervolgens de kinderen en kleinkinderen! En hiermee 
is onze 1ste lus rond en tijd voor een rustmoment.  

Het is kwart na elf als we terug opstappen voor de 26km 2deX, samen met de 14 en 20km. Deze keer 
passeren we langszij de Sint-Martinuskerk en rechtdoor de Rozestraat in, over de brug van de A17, waarna 
kort naar beneden en linksaf onderdoor naar de geluidsberm in de Muizelstraat. Jaren terug werd deze 
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berm nog beplant door de scholen van de 3 gemeenten! Hier hebben we  
de keuze tussen plat en op en neer;  ik heb niks tegen plat maar verkies toch op 
en neer. Het is wel klauteren tot boven en de jas mag uit. We halen nu ca. 18° 
maar de zon blijft verscholen achter de wolken. Gelukkig kunnen we genieten 
van hagen van bloeiende struiken, maar we moeten er het geraas van de nabij 
gelegen autostrade bij nemen! Ter hoogte van de Aardappelhoek dwarsen we 
de rijksweg naar de IJzerpoort en Fabiolastraat. Een streepje asfalt rechts en 
links een vernieuwde voetweg in, overgaand in Schoonwater en Perenboomhof; prachtige wijknamen, leidt 

dit ons naar een open veldweg die deels op Bissegems grondgebied verandert in 
Schoonwaterpad. We komen aan in het Lommergoed, die aanloop vormt naar de 
Vijverlaan met zijn vijverpark, beginnend met een in het groen verscholen open 
O.L.Vrouw kapelletje met voor de troost zoekende mens het opschrift “Ik kom het 
lijden verzachten”. Na deze korte mijmering trekken we naar de Europalaan en Dreef 
ter Elst waar we misleid op het Zegersplein en de Heulestraat uit komen. Instinctief 
stappen we naar de Vlaskapelstraat en de Heulebeek, om zo stroomopwaarts langs 

een lijn kort gesnoeide bomen naar  de rustpost 
in de Jongensschool te komen, waar de 
terrastafels volzet zijn. Stilaan door de wolken 
piepende zon laat de wandelaars genieten van 
de mooiere lentedagen.  

Het is nu 12.40h, we 
tellen er 7.3km bij, zijn 
dik halfweg en het 
wordt tijd voor  
de boterhammen en een drankje. Binnen vinden we naast een plaatsje ook  
drie dames die de bonnetjestafel bemannen! Tussendoor korten we onze broek 
in om de beentjes koel te houden voor de lus ter plaatse van 6.2km. Dik 13.00h 

stappen we in de Poststraat het steegje naast uitvaartzorg Serrus in. Vooraf worden we eerst nog afgeleid 
door een grote prachtig bloeiende Magnolia ofte tulpenboom naast een mooi oud herenhuis! Steegje door 
naar de Zevenkaven en stappen voorbij de grote mooie O-L-V Lourdeskapel met grot binnenin, gebouwd 
omstreeks 1876, en beschermd sedert 2005. Voorbij de Hoge 
Voetweg aan natuurhoeve Noppe ruilen we het asfalt voor een 
karrespoor dat tussen de weiden kronkelt naar de 
Kloosterbosstraat. Een met gras overgroeide kerkewegel geeft 
uit op de Torrestraat. Onder een stralende hemel stappen we 
door open veld en de Heule-bosstraat. Vanaf deze heuvelrug 
genieten we van een mooi zicht op de Heulse Eutropiuskerk en 

de kloosterkapel.  

We doorkruisen nu een stukje Heule waarna we Gullegem terug 
binnenstappen via de Roeselare- en de Torrestraat. Een streepje asfalt 
linksaf gaat over in een grintpad dat uitgeeft op de Pijplap, en met een 
overstap tussendoor de Hoge Kouter bereiken we de terug de Heulebeek. 
Hier is het pad afgelijnd met 100den hyacinten die we stroomopwaarts 
volgen. Met nog een laatste blik op “Graavjes Scheure”: een grote 

dwarsschuur en restant van ”t’Goet te Wynckele” ontstaan in 1227 en ooit eigendom van de 
Guldenbergabdij te Wevelgem, zijn we terug bij de rustpost met een kleine 20km op de teller. Tijd voor 
een drankje en een klapke op het terras.  

Na de repos wacht ons nog een lus van 6.4km; eerst door het groen van 
de Kwadries met zijn Bankbeek waarin vijf eenden in lijn zwemmen, 
daarna de Westakker, om door te stappen naar het grindpad zijdelings 
ijspiste Finlandia. Het pad dat vol met paarse dovenetel en wilgenkatjes 
staat, loopt naar de Ballingstraat die uitzicht biedt op het Provinciaal 
domein Bergelen. Hierin volgen we het oostelijk pad dat uitloopt op de 
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cafetaria Bulskamphoeve waar het overdruk is met deze zonnige namiddag. 
Laverend door het vele volk stap ik rechtdoor en kom uit op het “EI” waar mijn 
vermoeden bevestigd wordt; ik ben verkeerd en stap terug! Rechtsomkeer tot op 
de juiste weg: door het speelbos waar een grote verdunning heeft plaats gevonden 
zodat de overblijvende bomen betere groeikansen hebben. Voorbij de met 
wilgenscheuten aangeplante doolhof maak ik een zijsprong naar het 
Meiboomkruis: een ijzeren kruis op calvarie omringd door 6 knotlinden; een 
rustplaats voor de mens, gelegen langs de oude toegangsweg naar de 
Bulskamphoeve. Deze site zou al vermeld zijn op een kaart begin 18de eeuw!  

Het ijzeren kruis met offerblok zelf stamt uit de 19de eeuw. Terug de bosjes in naar 
het open speelplein met zijn grote zandbak, tot jolijt van vele kleintjes! We laten 
het jonge volk achter ons en het nieuwe stuk domein komt in zicht; een 
amfibieënpoel met aansluitend een boomgaard met oude fruitrassen, met ook 
hier een nieuwe aanwinst: een gezonde 100jarige perelaar van het Mahieuras 
die dreigde verloren te gaan door een verkaveling. Deze peer werd 100den jaren 
gebruikt te Aalbeke voor de aanmaak van de vermaarde Sint-Corneliustaarten! 
De verhuis vereiste tussen de 3500 en 5000 euro; die werden opgehaald bij 
sympathisanten via vrijwillige bijdragen (crowdfunding)!  

Voorbij de flink ingesnoeide boom linksaf, en met de vijver aan de linkerkant verlaten we het natuurgebied 
Bergelen.  

De brug over naar de Heerweg en de veldweg in naar 
hoeve Ter Coutere: een mooie vierkants hoeve met 
overbouwde toegangspoort met al een verleden tot 
1187 en de 1ste verblijfplaats van de Guldenbergabdij 
uit Wevelgem!  
Juist voor de hoeve een wegelke in dat 
uitgeeft op de parking van de sporthal 
met een herdenkingsplaat voor 1ste Lt. 

Patrick M. Williams, een Amerikaanse piloot, amper 22jaar en op 31 mei 1943 neergestort 
in de omgeving met zijn jachtvliegtuig: een Thunderbolt P-47-D2. Na dit kort oponthoud 
op naar de Pareitlaan en door de Kafhoek achterom kasteel Grimaldi, altijd een blik waard 
en een mooie afsluiter van onze Stekseltocht: grijs begonnen en met zon overgoten 
afgesloten, met veel plaatselijk groen en een uitschieter naar Heule! In de zaal is het volop 
Parijs-Roubaix met uiteindelijk Peter Sagan als overwinnaar. Ondertussen geniet ik van een kriek en een 
portie pannenkoeken net als velen van de 1361 wandelaars! Alvast dank aan de vele medewerkers om 
iedereen vlot te bedienen, en parcoursmeester Etienne en zijn helpers om er met plat en op en neer, 
rechtdoor en kronkelend er weer een afwisselende tour van te maken!  
Terwijl het buiten op het terras nog vollen bak is neem ik mijne velo en fiets huiswaarts! 
Tot de volgende ! 

Amerlinck Eddy. 

Alle foto’s via onze BLOG, hier enkele van de helpers in de 2 posten  
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Enkele statistieken dankzij de electronische scanning . . . natuurlijk enkel voor aangeslotenen  

(niet-aangeslotenen worden onder eenzelfde onpersoonlijke barcode gescand, terwijl van aangeslotenen wel 
gegevens beschikbaar zijn (leeftijd, adres, . . . dankzij de contractuele gegevens door het lidmaatschap)). 

 

 

     

                              

DANK    AAN 
ALLE   HELPERS ! ! ! 
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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 MEI : 1 VANHEE ERIC, 2 WITDOECK YVETTA -  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 PATTYN LUDWIG -  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. 

in JUNI : 3 LIBBRECHT DORINE, 5 AMERLINCK EDDY - WYDAEGHE STEPHAN, 

8 VERMANDERE PIETER, 11 BOSTOEN DANY - VANCOILLIE KRISTINA,  

12 DEPAUW MARLEEN - FLAMEZ MARIA, 13 BULTE MARIE-LOUISE - SEELDE 

IVAN - NEVE SOFIE, 14 DESSEIN RIA, 18 VANDERPLANCKE CARINE - VERBEKE 

ANN, 19 HIMPE HANS, 20 GAEREMIJN FRANKY, 21 FLAMEZ LIEVE -  

DE BUYCK MARIJKE - VIANE MARIO - DEPREZ MIA, 24 DEBUYCK FRANS,  

25 BOGAERT RUDY, 27 COTTYN JENCO, 28 VANLERBERGHE CHRISTOPHE,  

29 VANDENDRIESSCHE JOHN, 30 VANDEWYNCKELE FONS. 

in JULI : 1 DELVA DANNY, 3 NOLF JOHNNY - VANESSCHE MIA, 4 VANDAMME 

FRANKY, 5 VAN WUYTSWINKEL FRANS - MARTENS MARIA - NAERT RINA,  

7 CRUYCKE GEERT - DEMUYNCK SABINE, 8 GUILBERT STEPHAN, 9 VERDUYN DIRK - 

PLANCKAERT CHRIST, 10 VANDEN BULCKE LIEVEN - VANGHELUWE PEGGY,  

11 WITDOUCK MARIA - CALLENS RUDY, 15 DETAVERNIER JELLE, 16 DEFLO ELSIE - 

VERFAILLIE SEPPE, 17 FEYS HILDE, 18 OPSOMER GERDA, 20 SNAUWAERT LYDIE - 

VANHINDERDAEL CAROLE - VAN LERSBERGHE KATRIJN, 22 LANNOYE LINDA - 

MESSIAEN DIRK, 23 COMMEYNE CHRIST, 24 VANOVERBERGHE LUCRECE - CLARYSSE 

MARLEEN, 25 VERHAEGHE ANNE MARIE, 27 VERHAEGHE DENIS - VEREECKE ANNE - CARLIER VEERLE,  

29 VERMOERE FRANCINE - MARYSSE VERONIQUE, 30 AGNELLO VINCENT - DEBRABANDERE MARIE-JEANNE, 

31 DECORTE CHANTAL - VERMEULEN MILAN. 

in AUGUSTUS : 1 AMEYE CHRISTIANE - BONJE PATRICK, 2 SEYNHAVE 

RITA - GHEYSEN STEFAAN, 3 VANHEE DIDIER - PAPPENS MARIE AIMEE,  

4 HIMPE PATRICK, 6 DUMORTIER CHRISTINE - OPSOMMER ELLEN,  

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

TALPE MARLEEN - STRYNCK THOMAS, 12 POCKELE KATHY,  

13 VANDEWATTYNE FREDDY, 14 DEPUYDT PAUL, 15 GISTELINCK ARNOLD, 16 DERYCKERE FREDDY - ACCOU 

JUDITH, 19 DESIMPELAERE JOSE, 20 VERKEST SHARI, 21 VAN GHELUWE JOHAN, 22 VANDECASTEELE MIEKE, 

27 DECAT YVETTE - VANDECASTEELE DORINE, 29 HUYSENTRUYT YORBEN,  

31 DEJANS CHANTAL - VANLERBERGHE FILIP - DEMEULEMEESTER PETRA. 

in SEPTEMBER : 1 DECROIX MAGDA -  DEBUSSCHERE JEAN-PAUL, 4 DENOULET 

MARIJKE, 9 VERHULST FRANKI, 10 VERVACKE RONALD, 12 DEMEULEMEESTER ELSY,  

13 DESIMPELAERE WILLY - DUYCK ROSETTE - DUFLOU PASCAL, 15 NOPPE RIK. 
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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 wandelschoenen 

kunnen aantrekken om zo de nodige zuurstof op te nemen en zich te 

ontdoen van de geslotenheid van de ziekenkamer. 
 

 Droevig Nieuws  

Uitgeput door maanden moedige strijd tegen de kanker, is van ons heen-

gegaan mevrouw Marie-Rose ‘Rooske’ Messiaen  (°6 mei 1960  -  †9 maart 

2018).  Dit melden u onze clubleden  Dirk en Hilde Messiaen-Feys. 

Afsche i d  nemen  i s  met  z ach te v i n ge r s d i c h tdoen  wat  vo orb i j  i s ,  
l i e fdevo l  v e r pakken i n  go ede  gedachten  a l s  eeuw i ge her i nne r i n g .   

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

   
 

 
 

 Denk aan onze sponsors bij. 

 uw aankopen of diensten !!.  
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 Secretariaatsberichten. 
    Hallo, 

We zijn nu al een ganse maand ‘thuis’ en ik geloof dat die 

‘pensioenziekte’ ook al bij mij toegeslagen is ; TIJD TEKORT !  

Onze 18de Stekseltocht is goed verlopen, ook de scanning ging vlot. 

Je moet er wel met je gedachten bij blijven, want 2 lidkaarten na 

elkaar scannen blijft opletten dat je niet te vlug bent. Regelmatig de 

verkochte kaarten vergelijken met de aantal gescande 

deelnemers, gaf mij een geruststellend gemoed dat alles 

goed en perfect verliep. Hierbij melden we ook de 

sympathieke steun van de IJSBOER die waarschijnlijk goede 

zaken deed op onze tocht en spontaan een sponsorbedrag van 25€ aan onze club schonk ! 

Nog even herinneren : wij tekenden het charter omtrent “starturen respecteren”. Mogen 

we dan ook vragen aan iedereen niet vóór de officiële starturen te beginnen. Dit brengt 

heel wat stress & ongemakken* mee voor de ‘vrijwillige’ medewerkers die meestal een 

ganse dag opofferen om alles in goede banen te leiden. (*Vb: scanning start maar 

kwartier voor vertrekuur, klaarzetten zaal, uithangen pancartes, . . .). 

In april volgde ik ook de info-avond van Dynamo over de 

nieuwe privacywet (GDPR) die in voege treedt per 25 

mei. Elke vereniging, of het nu een vzw of feitelijke 

vereniging is, moet zich in regel stellen met de GDPR. 

Dus ook de wandelclubs, andere sportclubs, sociaal-

culturele verenigingen, … Ook de federatie zelf moet zich hiermee in regel stellen. 

Opnieuw wat extra werk : een privacy-verklaring opmaken, een register waarin 

gemotiveerd staat wie - welke - hoe lang - hoe beveiligd - wat bij lek - . . . en je leden 

hiervan op de hoogte brengen in een klare taal. We zijn er druk mee bezig en bij de 

hernieuwing laten wij jullie kennis maken met deze verklaring. Eigenlijk moet iedereen 

gevraagd worden of ze verder een clubblad, mails wensen te krijgen. Daarnaast is het 

belangrijk dat er steeds de mogelijkheid is dat mensen zich uitschrijven. Ook omtrent 

publicatie van foto’s verandert er het één en ander (onderscheid sfeerbeelden of  

gericht, . . .). 

Ondertussen is mei reeds bezig en betekent dit de 10.000 

stappenclash tussen de gemeente helpen mee promoten. Twee 

jaar geleden behaalde onze gemeente WEVELGEM  

een mooie 15de plaats op 112 deelnemende gemeentes, mede 

dankzij de 2 wandelclubs & individuelen (Wevelgem telde 312 
deelnemers (92 clubleden 7mijl-stappers, 10 Guldenberstappers, rest 

individuelen van de gemeente). Dit jaar wordt er geen clubgroep gevormd (velen willen geen 

openbaar profiel), dus reken ik op jullie medewerking zonder dat we kunnen nagaan hoeveel 

ONZE bijdrage is (het is het eindresultaat dat toch telt!). Wevelgem werd 3de West-Vlaamse 

gemeente (na Lichtervelde 6de  en Kortemark 9de) 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. 
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Ook nu kan je terug deel nemen ; je bestaande registratie hernieuwen, of als nieuw 

registreren. Alle info & inschrijven kan hier > https://10000stappen.gezondleven.be/  

       

Onze eerstvolgende organisatie “SINKSENTOCHT” (vrijdag 18 mei) staat ook al voor de 

deur. Hopelijk verloopt het scannen even vlot zodat we ook nu niet manueel hoeven te 

tellen voor de uitslag. We hopen op mooi weer en veel wandelaars (aantal groeit elk 

jaar!). Etienne, voorzitter-parcoursbouwer, zorgde voor korte tussenafstanden zodat ook 

de niet-geoefende wandelaar gemakkelijk een behoorlijke afstand kan afleggen. 

En jawel, dan begint mijn verdiende vakantie al. Naar aanleiding van mijn pensioennering 

maken we een lange reis richting Albanië. Het zal dus wat moeilijk worden om mij te 

bereiken (roamingkosten!!) maar we zorgen voor een oplossing. Normaal is dit ook wel een 

kalmere periode . . . 

De inschrijvingen voor onze volgende busreis:  

zondag 2 september naar GROEDE (NL) starten vanaf 

heden. We hopen dat onze optie (geldig tot 5/7/2018) 

kan bevestigd worden voor de dubbeldekbus. Vandaar 

de oproep snel in te schrijven, zodat wij tegen 1 juli tijdig kunnen bevestigen of 

uitkijken naar een kleinere bus (maar da denk ik niet kijkend naar de voorbije edities!). 

Weet dat bij een geldige (medische, operatie, overlijden in familie) reden uw 

inschrijvingsgeld steeds wordt terug gestort (uitz. laatste week!). Weet ook, als bericht 

verschijnt van VOLLE BUS, je nog steeds kan inschrijven ; er zijn telkenmale uitvallers 

en dan kan je er toch bij zijn (indien niet steeds volledig bedrag terug!). 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. 

BUSREIS MET ONTBIJT VOORAF : 15 euro p.p.(leden vanzelfsprekend) op  

                                                 CLUBREKENING BE08  8335  1432  7713 

>  >  >  ontbijt in school ROZESTRAAT 2 - MOORSELE vanaf 7u15  <  <  < 

PARKING : (wandelafstand tot school) Secr. Vanmarckelaan aan bakkerij Regis. 

   BUS VERTREKT om 8u30 ! ! !  

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 ! 

 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. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F10000stappen.gezondleven.be%2F&h=ATOh1z2qWDHbD9pxKLLswwrKSoUuj2GCphfLLxoZ_68L6ZjLPDSowmnesb6zrhW0YPZV27lo9hEjV-zdta9__-C9xz33gBHZ29qI1NKUTeziEhx17mjheu1_5hyf84nuziOKRIAMoxnCOafqwXKudg
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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 (en is er ook enige 

privacy!).  

Nog enkele belangrijke mededelingen vanwege de LIGA WSVL vzw : 

> Wijziging inzake duur lidmaatschap ! Momenteel zijn de huidige lidkaarten geldig tot 

28/02/2019. In de toekomst willen we dit wijzigen naar einddatum 31 december.  

Het systeem voor dit jaar blijft bestaan. We kunnen niet zomaar de geldigheidsduur van de 

lidkaarten voor 2018 aanpassen. Voor de lidkaart van 2019 wordt het nieuwe systeem wel 

toegepast. In concreto: de lidkaart 2018 is geldig tot 28/02/2019. De lidkaart 2019 zal geldig 

zijn tot 31/12/2019. Dit betekent ook dat hernieuwing steeds voor 1 januari zal moeten 

gebeuren om in orde te zijn ! 

> Vanaf 2018 wordt gewerkt met algemene ziekenfondsattesten. Bij uw lidkaart ontvang je dit 

automatisch. Alleen blijken er problemen te zijn bij HRRail, de mutualiteit van werknemers van de 

NMBS, zij het dan ook niet bij alle afdelingen. In Brugge bv. wordt geen probleem gemaakt van 

dit algemene attest, in Hasselt en Brussel dan weer wel. We stellen voor dat, indien een 

algemeen attest niet wordt aanvaard door HRRail, bezorgt het lid zelf een attest dat ingevuld 

wordt door de club, ondertekent en terug bezorgt aan het lid, dit in afwachting van een 

goedkeuring van alle afdelingen van HRRail. 

 

Op 7 mei 2018 telt onze Club : .396. leden.  

 WELKOM in onze club :. 
VERKEST SHARI MOORSELE

DE WOLF ROLAND MOORSELE

WITDOECK YVETTA

PATTYN LUDWIG MOORSELE

DEMEULEMEESTER ELSY

DUYCK ROSETTE BISSEGEM

COTTYN JENCO HEULE

COLASSE CARINE HARELBEKE

PARMENTIER KOEN KUURNE

REMMERIE ELLEN

PARMENTIER LOMME

PARMENTIER MARIE

PARMENTIER WARRE
 

IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET WORDEN SLECHTS BEPERKTE GEGEVENS GEPUBLICEERD  

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 
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WAARSCHUWING ! ! !   Ze zijn in opmars 40 CENT of 2 euro?  

LET OP ! ! !  De "nieuwe Turkse lire"(Yeni Turk  Lirasi), die de oude vervangt die 
erg gedevalueerd was  en waarbij men minstens zes nullen heeft  laten verdwijnen… 

Het nieuwe stuk van 1  Lire lijkt heel erg op dat van 2 euro. 
Wanneer men  beide stukken vergelijkt, stelt men vast dat ze  
hetzelfde voorkomen hebben  (met een ring van nikkel  rond  
een stuk koper) en om zo te zeggen quasi  gelijke afmetingen.   
Bovendien, heeft de  kopkant, zoals de meeste euromunten  
een hoofd  (Ataturk).   

Het enige grotere verschil is dat  op de letterkant in plaats van  
een 2 een 1  staat.  En  de 1 lijkt erg op de 1 van stukken van  
1  Euro ! 

 

 

 

De Thaise stukken van 10 baht zijn/waren al lang 
voor de Turkse in roulatie; machines herkennen het 
verschil wel, enkel opletten voor winkeliers en 
cafébazen, ze lijken wel erg op elkaar. 

 

Let dus op bij het ontvangen van wisselgeld  met 
stukken van 2 euro ! ! ! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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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! 

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

 SINKSENTOCHT : vrijdag 18 mei 2018. 
In samenwerking met het Sport en 

feestcomité “DE BARAKKEN” organiseren 

de 7mijl-stappers hun 13de Sinksentocht 

vanuit de ruime Feesttent. 

De korte afstand trekt rond het militaire 

vliegveld, de 8km stapt verder tot het 

centrum van Moorsele om eventjes te rusten 

in het vernieuwde cafetaria van het 

Rustoord St-Jozef. De 14, en bijkomend de 16km, en grootste afstand 22km wandelen eerst 

naar de rustpost ’t Spoor in Ledegem, waarna ze dan eveneens naar centrum Moorsele 

doorgaan. De 22km maakt eerst nog een plaatselijke lus in Ledegem. Alle afstanden hebben 

dus op korte afstand een rustpunt. Zie het overzicht in dit handig tabelletje ! 

Afstand 't Spoor Rustoord Start werkelijk

1° x 2° x

4km 4,1 4,1

8km 3,3 4,2 7,5

14km 5,5 6,3 2,4 14,2

16km 5,5 6,3 4,2 16,0

22km 5,5 6,1 6,3 4,2 22,1
 

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

donderdag  24MEI  :  27e Koolzakroute 

Organisatie i.s.m. het bestuur van het Koolzakcomité. Je wandelt richting de 

Panemolen, Arkemolen, de Molenhoek en de Oude Hond. Aankomst vóór 17.00u. 
 

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

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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dinsdag  29MEI  :  31ste Kleine Meertocht 
STARTPLAATS gewijzigd t.o.v. Walking in Belgium 2018 

Startlocatie = Zaal De Link, Dorpsplein 17, 8880 Sint-Eloois-Winkel 

In en rond de Ryspoepkesgemeente Sint-Eloois-Winkel, in de natuur en de prachtige 
omgeving van De Meerhoek. Voor elke deelnemer een gratis versnapering. Bij een volle spaarkaart 
ontvang je een mooi geschenk. Dagschotel mits reservering op voorhand. 

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

zondag  10JUNI  :  27e Pompeschitterstocht 

Mooie combinatie van onbekende landelijke uithoeken en het toeristische Dadizele 
met het bekende bedevaartsoord, met op het marktplein de Basiliek, verderop de 
legende van de Pompeschitter. 3e Velodroomtourtocht! Aankomst vóór 18.00u. 

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

   

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

 

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

BUSREIS  zondag  2SEPTEMBER  :  Moaneblusserstocht 

Wandeling op het platteland rondom Schoondijke, over verharde en onverharde wegen, 
langs boomgaarden en kreken, over dijken. Waar stilte nog heel gewoon is.  
Op elke rustpost is er iets gratis te bezichtigen of een activiteit. 



 

 

7mij l-stappers  MOORSELE 
 

  
 

BELANGRIJKE DATA 
feesten :    > HELPERSFEEST  zaterdag  13 oktober 2018 

       > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  11 januari 2019 

tochten 2018 :    > vrijdag   18 mei   13de SINKSENTOCHT 

                   > woensdag  15 aug. HALFOOGSTTOCHT 
                   > zaterdag    24 nov   19de HOEVETOCHT 

busreis 2018 :    > zondag 2 september Groede - Zeeland (Nl) 

 

       

    

start
  Zaal THERESIA                                               

(grens Wevelgem-Menen)                                

Heilige Theresiastraat,    WEVELGEM

afstanden 7 - 14 - 21 - 27 km

HALFOOGSTTOCHT

woensdag 15.08.2018

   

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/

