
 

 

 

 

Clubblad  ddee  77mmiijjll   --   ssttaappppeerrss    MMoooorrsseellee  

tweemaandelijks (verschijnt niet in juli & augustus)        jaargang 2017 

Wandelclub  W S V L 5411, Lokaal De Kroone MOORSELE              januari - februari 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam clublid 

 

nr. 

89 

 

                                                    BETAALD = DANK VOOR UW  

                                  VERTROUWEN. 

               Nog niet betaald = jammer,  

                 dit is uw laatste clubblad. 

Of zorg DRINGEND voor de hernieuwing ! ! ! 

Het bestuur wenst u voor 2017 héél veel wandelplezier 
toe aan de meer dan 300 leden van onze club.  

Een club zonder verplichtingen en klassementen ! 
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 Woord van de voorzitter. 

Beste 7mijl-stappers, 

In de eerste maand van 2017 wens ik jullie allen, beste leden  
en SPONSORS, een Gelukkig Jaar met veel wandelplezier. Ook hartelijk 
dank voor jullie snelle hernieuwing (lidgeld, maar ook voor de sponsors 
hun jaarlijkse financiële steun) en VERTROUWEN in onze club. 
Misschien was het voorbije jaar niet voor iedereen een superjaar, naast 
vreugde ook wel eens verdriet, een tegenslag door ziekte of ongeval, of het verlies van vriend of 
familielid . . . Laat 2017 een nieuwe start zijn met hoop op beterschap. Alvast namens 
mijnentwege een gezond en voorspoedig Nieuwjaar toegewenst. Ook WELKOM aan de nieuwe 
leden en sponsors ! 

Onze 17de HOEVETOCHT (november 2016) was alweer een succes met maar liefst 1.278 tevreden 
wandelaars. Ook hier is een woord van dank op zijn plaats voor de sponsors MANNAVITA & 
ALPRO, en vergeten we niet onze ploeg helpers die op vrijwillige basis hun medewerking geven 
aan onze organisatie. Wie ook eens wat hulp wil aanbieden, kan steeds zijn naam opgeven bij 
één van de bestuursleden. Ook dit jaar hebben we 4 eigen organisaties en 2 busreizen. Noteer 
alvast de belangrijke data (zie rug clubblad) in uw agenda ! 

Onze eerste organisatie is onze 17de STEKSELTOCHT op zondag 9 april vanuit OC DE STEKKE te 
Moorsele. Onze Beschermde tocht die steeds het meeste deelnemers aantrekt, zal hen zeker niet 
ontgoochelen. Een vernieuwd parcours wordt uitgestoken richting Kezelberg en het Mariadorp 
Dadizele. Meer hierover in ons volgend clubblad of volg ons op de Blog en Facebook.  

De 2 busreizen liggen vast : in mijn nieuwjaars-speech op het jaarlijks clubfeest werd de primeur 
gegeven. Nu ook hier : zondag 23 april trekken we naar ZANDVLIET, provincie Antwerpen.  
De 27ste Internationale Poldertochten, een organisatie van club 1033 wsv DAUWSTAPPERS vzw 
bezorgt ons een mooie natuurwandeling door bos-heidegebied op de Belgisch-Nederlandse 
grens (vele grenspalen uit 1843!). Volgende natuurgebieden worden aangedaan : de Ruige 
Heide (zeer uniek heidegebied), Brabantse Wal, Stoppelbergen en Wildernissen ! 
U kan vanaf nu inschrijven (12,50 euro per lid op de clubrekening - zie pagina 2 - met melding 
busreis 23/4/2017). Weet dat vlug zijn meer zekerheid biedt van deelname, want vooraf weten 
we nooit of een dubbeldekker vrij is. Hoe vlugger we zicht hebben op het aantal deelnemers, hoe 
sneller de beslissing en zekerheid bestaat om over te schakelen naar een grotere bus. 
Meer info over de parcours volgt in het volgend clubblad van maart. 

De tweede busreis MET ONTBIJT gaat door op zaterdag 30 september 2017 naar Melle  
(18de Deliriumtocht, WSVL 3196 wsv Land Van Rhode, ooit nog eens bezoekende club bij ons). 

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

1/11/2016 Allerheiligentocht De Motestappers Koekelare 5142 1.219 3

1/11/2016 9e Curieuze wandeling De Curieusstappers Westhoek 5511 986 27

2/11/2016 De Zilveren Vloot S-Sport Wandelclub Brugge 5352 1.071 1

2/11/2016 9e Herfsttocht Omloop Kluisbergen vzw 3034 811 1

4/11/2016 Wandel Mee Dag De Warden Oom Stappers vzw 5256 617 2

5/11/2016 Spokentocht Florastappers Gent vzw 3103 2.572 1

5/11/2016 Canadees Wandelweekend - Monumententocht WNZB Knokke-Heist vzw 5072 939 2

5/11/2016 Herfsttocht W.C. Izemberevrienden 5102 283 5

5/11/2016 2e Bethoosterse Broekentocht De Tervaete Stappers Keiem 5439 795 8

5/11/2016 8e Curieuze Wapenstilstandtocht '14-'18 De Curieusstappers Westhoek 5511 763 21

6/11/2016 Singeltochten Singelwandelaars Strombeek-Bever 4033 1.274 2

6/11/2016 Canadees Wandelweekend - 43e Canadese BevrijdingsmarsWNZB Knokke-Heist vzw 5072 1.934 2

6/11/2016 West-Vlaanderen Wandelt - 26e Brigandtrotterstocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 3.112 32

11/11/2016 Wandel-Mee-Dag Sint-Niklaas De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 3116 698 1

11/11/2016 Wandel Mee Dag - Oudenaarde wandelt Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 2.075 1

11/11/2016 36e Wandel Mee Dag W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 5100 859 3

11/11/2016 Wandel Mee Dag Kreketrekkers Kortemark 5412 1.510 11

11/11/2016 Wervik Wandelt Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 481 23

11/11/2016 Menen wandelt De 12 uren van Lauwe 5217 858 38

12/11/2016 12e Sint-Maartenstocht Presto Ichtegem 5485 734 2

12/11/2016 35e Wandel Mee Dag - Viggaaltocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 2.326 4

12/11/2016 15e PAZOVO Oostende-Westhoek Palliatieve Zorg Voettocht - PAZOVO 5434 847 12

13/11/2016 Lakebosschentocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 1.900 16

13/11/2016 Hellegattocht De Heuvellandstappers vzw 5089 1.187 22

15/11/2016 24e Kleine Meertocht De Winkelse Stappers 5323 743 21

19/11/2016 IJsbrekerstocht WV De IJsbrekers Haaltert vzw 3398 923 1

19/11/2016 27e Bruges by Night - 1e luik van de Vierkunststedentrofee De Frisse Stappers Brugge 5222 1.336 3

19/11/2016 35e Sint-Elooiwandeltocht - Brugse Ommeland WandeltrofeeWandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 1.252 10

19/11/2016 18e Herfsttocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 841 22

20/11/2016 12e Waregem Wandelt Het Wandelend Paard vzw 5477 172 1

20/11/2016 20e Vredestocht Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 935 1

20/11/2016 Zoniënwoudwandeltochten IJsetrippers vzw 4025 633 83

22/11/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1.303 12

24/11/2016 Landloperswandeling Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 1375 657 1

26/11/2016 Sint-Niklaastocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 812 2

26/11/2016 17e Hoevetocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 1.290 159

27/11/2016 28e Stormtocht Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 5024 1.486 4

27/11/2016 Warme Wijntocht Drevetrotters Zonnebeke vzw 5078 1.628 29
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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

3/12/2016 Wafelentocht Wsv Land van Rhode vzw 3196 1.454 4

3/12/2016 Dijkentocht De Motestappers Koekelare 5142 829 4

3/12/2016 Sinterklaaswandeling Watewystappers Tielt 5423 1.534 17

4/12/2016 Sinterklaaswandeling Wandelclub De Lachende Klomp vzw 3025 1.764 4

4/12/2016 Sint-Niklaastocht Wandelclub Beernem vzw 5009 1.543 8

4/12/2016 Kerstmarkttocht Dominiek Savio Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 1.816 24

5/12/2016 Wintertocht rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 1.077 14

10/12/2016 18e Leuven Eeuwenoud, springlevend Wsp Heverlee-Leuven vzw 4005 1.962 4

10/12/2016 13e Wintertocht De Tervaete Stappers Keiem 5439 783 7

10/12/2016 Gent bij Nacht Florastappers Gent vzw 3103 6.471 12

10/12/2016 Last Post- en Kerstverlichtingstocht Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 1.750 33

11/12/2016 32e Kersttocht Reynaertstappers vzw 3150 1.832 2

11/12/2016 35e Sint-Bavotocht - Viggaaltocht Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 3105 2.481 4

11/12/2016 De Hoge Blekkertocht Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 5008 1.192 9

11/12/2016 Wintertocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 1.893 14

13/12/2016 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1.199 14

14/12/2016 9e Wafelentocht Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 1.586 3

17/12/2016 Gouden Carolus Christmaswandeling - Mechelen in kerstsfeer en in den doenkerWandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 1129 3.048 4

17/12/2016 Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer Brugsche Globetrotters vzw 5177 3.136 4

17/12/2016 Moezelwijntocht 't Wandel Voetje vzw 't Wandel Voetje vzw 5526 1.517 59

18/12/2016 9e Wandeltocht Oostende met Kerstlicht Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 1.745 2

18/12/2016 22e Putje Wintertocht Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 2.238 3

18/12/2016 Antwerpen in de winter RBK Antwerpen 1999 2.119 6

18/12/2016 Eigen Kweek-tocht De Heuvellandstappers vzw 5089 1.629 48

21/12/2016 Jenevertocht Wsv Egmont Zottegem vzw 3163 1.425 1

21/12/2016 Geeraerttocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 1.015 6

25/12/2016 Meetjesland… maak het mee - Eindejaarstocht Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 3304 1.018 2

25/12/2016 Kerstmistocht Wandelclub Beernem vzw 5009 1.524 5

26/12/2016 Oudenaarde in kerstsfeer Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 1.858 5

26/12/2016 Kerstsfeer in Damme Levenslijnteam Damme vzw 5463 1.160 5

26/12/2016 Rodeneuzentocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 1.257 30

28/12/2016 25e Grenzeloze Tocht W.S.V. Milieu 2000 Lommel 2043 1.410 1

29/12/2016 Eindejaarstocht Wandelclub Diksmuide 5537 901 3

29/12/2016 20e Kortrijk Feeëriek - Ergodôme-wandeltocht Wsk Marke vzw 5012 2.918 27

30/12/2016 In den Doenkere Zeswekentocht vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 5178 1.062 8

30/12/2016 Roeselen by night Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 1.516 20  

               

TERUG 
in 2017 
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 Busuitstap met ontbijt op 20 november 2016 

 naar Hoeilaart bij de IJsetrippers uit Overijse. 
(verslag 13,2 + 3,2km) 

Na onze halfoogsttocht was het uitkijken naar het volgend clubblad, met naast de algemene info, de keuze 
van de volgende busreis. Deze maal werd het de Zoniënwoudtocht van de IJsetrippers uit Overijse Vlaams 
Brabant. Een goede keuze, want zelf heb ik al 3x een Zoniëntocht gewandeld: in 2014 en 2015 telkens in 
april, maar dan vanuit Bosvoorde, en eind november 2014 samen met Urbain Porte en Jan Peirs vanuit 
Hoeilaart, ook bij de IJsetrippers en bij prachtig weer! 

Vlug inschrijven, kwestie van erbij te zijn! En zoals verwacht, in geen tijd een volle bus, en heel wat 
gegadigden op de reservelijst. Gelukkig en dank aan het bestuur, heeft men nog een dubbeldek bus kunnen 

inschakelen! 

Vanaf half november was het uitkijken naar de weersverwachtingen van Frank of 
Sabine, die vielen tot dan prima mee. Maar voor zondag 20 november kregen we 
een heuse stormwaarschuwing met windsnelheden tot 90km p/u in het 
binnenland en zelfs tot 100km voor de kust, met zware regenval in de loop van de 
dag inbegrepen! Dit was dan ook het onderwerp van gesprek op zondagmorgen in 
de BAMOschool, waar 78 ingeschrevenen vanaf 7:00h verwacht werden voor het 
ontbijt. Terwijl de wind al stevig aan de laatste blaadjes van de bomen rukte, 
konden we ons tegoed doen aan de verse broodjes en boterkoeken met toespijs 
allerhande, om de nog warme vers gekookte eitjes niet te vergeten, dit alles 
vergezeld van een dampende kop koffie of thee! Een dikke merci voor al diegenen 
die nog vroeger uit de veren, èn in de weer waren om dit klaar gezet te krijgen! 

Het gaat er gemoedelijk aan toe, en eenmaal voldaan zijn vele handen bereid de meeste tafels af te ruimen 
ter verlichting van diegene die achter bleef Marc & Kristien staan vrijwillig in voor de afwas en de netheid 
van het lokaal. Het is nog half donker als iedereen warm ,,ingeduffeld” ,gepakt en gezakt (op vraag van de 
busmaatschappij heeft iedereen een reserve paar schoenen bij ter voorkoming van eventuele modder na 
de wandeling op de bus) zich naar de bus begeeft en we kort na 8:00h kunnen vertrekken.  

Terwijl de dageraad aanbreekt en de wind enkele malen stevig 
aan de bus rukt, brengt de chauffeur van Noël Tours ons 
behouden aan de startzaal in de basisschool Het Groene Dal, 
waar Marc en Anne ons opwachten met voor elk een startkaart 
en een drankbon. Nog voor aankomst kreeg onze voorzitter  van 
Marc te horen dat het Zoniënwoud voor alle verkeer gesloten 
was, net wat we gevreesd hadden, maar dat er een alternatief 
parcours voorzien was! Binnen is het wat zoeken tot we 
snappen dat de start zich boven bevindt. Er zijn nog 4afstanden: 
3,2 - 7,4 - 13,2 en 19,4km, maar alle parcours staan op èèn 
plannetje, en de rustpost omschrijving vraagt ook aandacht 
want de startplaatsen Hoeilaart en Jezus-Eik zijn elkaars 

rustpost voor de afstanden 13 + 19. De 19km zijn te doen, maar ik zoek nog een groepje en ik val op 
Roos&Alain, Christianne&Rik, Marleen&Freddy en Lucrece wiens echtgenoot de 19km gestart is terwijl het 

groepje de 13km verkiest. 

Maar misschien eerst wat geschiedenis: 
Hoeilaart: oude spelling: Hoeylaert zou 
van Gallisch-Keltische oorsprong zijn, met 
name van: Ho-Lar wat Hoog  Gelegen  
Open  Plaats  In  Het  Bos  betekent.  
Het wapenschild van Hoeilaart (een uit-
gerukte boom, waarvan de stam zich 
splitst in drie dicht bebladerde takken en op wiens stam het 
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schildje voorkwam van Brabant-Limburg met vier leeuwen) verwijst duidelijk naar een dorp dat op het 
woud gewonnen werd en dat deel uitmaakte van het toenmalige hertogdom Brabant, dat door de 
overwinning van Jan I, hertog van Brabant, in de Slag bij Woeringen (1288) vergroot werd met Limburg.  
Hoeilaart maakt nu deel uit van Vlaams Brabant en de Brusselse Rand en is gelegen tussen de Dijle en de 
Zenne. Door de gemeente stroomt ook nog de IJse een smal onbevaarbaar riviertje. In 1246 zou er reeds 
sprake zijn van een schepenraad wat op enig belang wijst en de gemeente telt nu een goede 10.000 
inwoners ook wel “hoeilanders” genoemd.  
Ooit was Hoeilaart het “glazen dorp”vanwege de 
grootschalige teelt van de lekkerste tafeldruiven in 
verwarmde serres, een activiteit opgestart door Felix 
Sohie in 1865, verleden jaar 150jaar geleden! In 1910 
waren er reeds 5.176 serres, wat tegen eind de jaren 
’50 was opgelopen tot ca.13.000, en samen met 
Overijse in 1936 tot ruim 30.000! Een standaard serre 
was ca 20mx7m, met als basis een stenen muur van ca 
1m hoog; daarop een houten gebinte waarop T-ijzers 
werden bevestigd waarin het glaswerk werd vastgezet 
met stopverf, en langs beide zijden 5 verluchtingsramen. In het begin werd verwarmd met een kolenkachel 
en een buizen systeem, later met stookolie en een meer centrale verwarming. Maar buitenlandse 
concurrentie uit het zuiden, en de hoge stookkosten brachten begin de jaren ’60  de bedrijven in 
moeilijkheden. Nu resten er nog enkele tientallen telers die kunnen standhouden, dankzij nieuwe grotere 
serres die minder warmte verliezen en meer geautomatiseerd zijn. Wist je dat de Hoeilaartse tafeldruif 
sinds 2008 een beschermd streekproduct is? De oude serres verdwijnen in snel tempo en via inventarisatie 
en het statuut van industrieel erfgoed probeert men om de oudste types serres te redden van de sloop! 

10:00h. We ritsen onze jas winddicht en onder een snel wisselend 
wolkendek komen we al vlug aan het Jan van Ruusbroec park, genoemd 
naar een mystieke figuur uit de 13deeeuw, waar het Kasteel De Dam 
opdoemt, nu het gemeentehuis, en dwarsen de grote ingesloten 
binnenkoer van de aangrenzende kasteelhoeve. Het park is vooral een 
grote weide die bevloeit wordt door de IJse die overgaat in een grote 
vijver en buitenom begrensd door een variatie aan struiken en bomen 
waarvan de afgevallen bladeren ritselen onder onze voeten. Verderop 
wacht ons een lange klim (Hoeilaart heeft hoogte verschillen van 60tot 
127m!) die ons voert langs statige serristenvilla’s, een verafspiegeling van 

oude welstand. We komen uit op een plateau 
en wandelen door velden en langs 
bosarealen, waar de bladeren gedragen door de wind ons 
voorbij steken. De Wille-Riekse dreef leidt ons naar Jezus-
Eik waar de rustpost ons verwacht in het Cultuurcentrum 

De Bosuil, gelegen in de schaduw van de O.L.Vrouwekerk.  

     

Het Zoniënwoud is hier maar enkele stappen vandaan, en strekt zich uit over ca.4.400ha. De naam komt 
van de Zenne die eind 19de eeuw nog door het woud liep dat toe nog een 10.000ha groot was, en eeuwen 
terug nog deel was van het Kolenwoud. 
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Half twaalf aan de pols en ca 7km in de benen met een hongerige maag, die, aangescherpt door de wind, 
zegt dat het tijd is voor een boterham en een warme koffie. Niemand is gehaast, en één uur komt in zicht 
als we terug onze rugzak omgorden voor de lus naar de startzaal, en dit toevallig met het groepje waarin 
ook Anne en Marc zich bevinden. De wind blijft een constante, maar het ziet er wat minder grijs uit, en 

soms piept er al wat blauw en een straaltje zon door de wolken. 
We maken een ommetje door Jezus-Eik, en bestappen een lang 
golvend stuk kasseistrook naar open veld en tussen bosjes, met 
her en der de onvermijdelijke serres, die uiteindelijk nog dienst 
doen als berging! Met de veelkleurige bloemenpracht van de 
plaatselijk begraafplaats, komt Hoeilaart terug in zicht, en duiken 
we steil neerwaarts de straten in naar de “arrive”, en eindigt ook 

dit verhaal met een wafelslag! Dit brengt ons bij Marc Sleen, die begin november op 93jaar overleed, alias 
Marcel Neels, auteur van 217 Neroboeken die 
allemaal eindigden met de fameuze wafelenbak! 
Oorspronkelijk startte het met detective Van 
Zwam, maar algauw werd Nero hoofdfiguur 
bijgestaan door zijn vrouw, mr. en mvr. Pheip, 
friturist Jan Spier, Petoetje en Petatje, Abraham, 
Tuizentfloot, Kapitein Oliepul en Nero’s zoon 
Adhemar, en ik zal er nog wel enkele vergeten 
zijn! Sleen hield erg veel van dieren, en dat bracht hem tussen 1962 en 1978 jaarlijks in januari en februari 
op safari in Oost-Afrika, en draaide daarbij 21 films voor het progamma “Allemaal Beestjes” van de BRT. 
Jeugd herinneringen!! Als eerbetoon staat Nero verbeeld aan het vroegere tramstation.  

Ook de in Vlaanderen wereldberoemde weerman Armand Pien woonde in Hoeilaart. Hij is overleden op 22 
september 2003 op 83jarige leeftijd. Een opfrissertje! 

Het is nu dik twee uur, en na afstempelen en een rustpauze, stap ik nog eens op voor de 3,2km. Het blijft 
erg plaatselijk, waarna we het kasteelpark vanuit een andere 
hoek doorkruisen, en daarbij de IJse overbruggen en via de vijver 
het park verlaten richting de startzaal. Er is nog tijd voor mijn 
wandelaarspintje, een zoetzure kriek. Ondertussen krijgt onze 
voorzitter twee flessen KEIZERWIJN aangeboden als dank voor 
ons clubbezoek. Keizerwijn is een lichtzoete witte wijn in 
herinnering aan een legende waarbij Keizer Karel op 15 januari 
1531 te Tombeek-Overijse door inwoners gered werd uit het 
moeras! Als hij maar smaakt!! Ondertussen zijn we al ferm over 
half vier, en op de bus was ook afgesproken om een uur vroeger terug te keren, nl. om 4:00h in plaats van 
5:00h, omwille van de kortere wandelafstanden en de weersverwachtingen. 

Aan de bus is het druk bij het wisselen van de schoenen, hoewel het de ganse dag droog is gebleven, en we 
geen modder toestanden hebben gehad! Gewoonte getrouw kunnen 
we ook nog genieten van de surplus van het ontbijt dat al uitgestald 
ligt op de grond. Daarna kunnen we terug huiswaarts. Op de bus 
ontvangen we van Etienne nog een sticker van de IJsetrippers, en even 
later is hij opnieuw op ronde met enveloppen, bevattende een nieuwe 
Walking, klevertjes, lidkaart 2017 en een kortingbon voor sportwinkel  
                   LAUWERS, (een van onze sponsors). Dit alles was vooraf 
                   klaar gemaakt door onze secretaris Marc, voor diegenen die  
                   hun lidgeld ‘vroeg’ betaald hadden en op de bus waren. 
                   Terwijl het stilaan donker wordt  snorren we huiswaarts  

na een winderige,                                        maar onverhoopt droge dag, met een ander dan verwacht 
parcours, maar de                                             mensen van de IJsetrippers hebben hun uiterste best gedaan 
om er toch een mooie                                          wandeldag van te maken. Het bestuur maakte een goede 
                      keuze en dit is ooit eens te herdoen!  
Hopelijk tot zaterdag voor de Hoevetocht!         Amerlinck Eddy  
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17de Hoevetocht zaterdag 26.11. 2016 

vanuit O.C. De CERF te Gullegem. 
Verslag 22km 

 

Weeral toe aan de laatste clubwandeling van het jaar! Wat gaat dat vlug! Laat ons dan ook beginnen met 

het jaaroverzicht. 
Zondag 10 april: de 16de Stekseltocht vanuit O.C. DE STEKKE te Moorsele met 1.600 deelnemers en domein 
Bergelen en Gullegem in de schijnwerpers! Rustposten in de jongensschool in de Peperstraat en voor de 1ste 
maal in ”D’Yzeren Poort” op hoeve Maes ingebracht door parcoursbouwer Geert Vanhauwaert en zijn 
helpers. Zonovergoten wandeling maar frisse start amper 3°daarna tot ca.15°! 
Vrijdag 13 mei: onze Sinksentocht vanuit de feesttent op wijk Overheule - De Barakken Moorsele bij 
prachtig lenteweer (tot 22°) en een record opkomst: 680 stappers in regie van onze voorzitter Etienne. 
We trokken richting Ledegem en een lus ter plaatse. 
Zondag 29 mei: onze 1stebusuitstap: met 77 richting Lichtaart, in de provincie Antwerpen bij de Pompoen-
stappers. Veel groen en bossen maar overwegend grijs en later ook lichte regen bij 20°.  
Mooie keuze en zeker eens te herdoen bij mooi weer! 
Maandag 15 augustus: Halfoogsttocht vanuit zaal Leyedaele Wevelgem richting kasteel van Baron de 
Bethune te Marke en spoorlopen te Bissegem. Zomerse tocht (tot24°) met de LEIE als bindmiddel,  
en gesmaakt door een recordaantal van 962 stappers waaronder 112 clubleden!  
Uitgewerkt door Jan Peirs en Geert Vanhauwaert, prachtig! 
Zondag 20 november: de najaarse busreis met gevarieerd ontbijt. Met 77 (één iemand ontbrak) trokken 
we naar Hoeilaart als bestemming bij de IJsetrippers voor hun Zoniënwoudtocht (zie verslag in dit 
clubblad). Stormweer beslist er anders over en het wordt een alternatief parcours rond Hoeilaart en 
uitschieter naar Jezus-Eik. Strakke wind maar droog!   

En nu onze Hoevetocht als afsluiter voor 2016. 
Het is fris, amper 4° en zwaar bewolkt maar droog als we ons naar het OC De Cerf begeven en nog een 
plaatsje vinden naast de volle parking!  
We nemen rustig de tijd om de parcours te bekijken en schrijven ons in voor de 
(afgerond) 22 km, uitgestippeld door Jan Peirs! Nog even kennismaken in de 
zaal en het is kwart voor tien als ik vertrek. De grote lijnen van de parcours zijn 
reeds beschreven in het clubblad van nov-dec, en we “beginnen” vanaf de 
splitsing t.h.v. de Dwarsschuur, enig overblijfsel van wat ooit ”t’Goed te 
Wynckele” was. Dit beschermd gebouw was een eeuwenoude hoeve met een 
eerste vermelding in 1227 wanneer Rogier van Wynckele de hoeve verkoopt aan de Guldenberg abdij te 

Wevelgem. De huidige bakstenen schuur werd omstreeks 1732 
opgetrokken in vervanging van een houten schuur.  

De 14km volgt het pad naar de sportzaal, en wij vervolgen onze weg 
langs de Heulebeek, tot die verdwijnt achter een mooie rij knot-
wilgen, en de Hoge Kouter ons verbindt met De Knok naar de wijk 
Laagweide en de gelijknamige hoeve!  Verderop dwarsen we de R8 
en volgen linksaf een fiets- en wandelpad tot een doorsteek aansluit 

op de Steenstraat en het centrum van Heule met het kasteelpark. Het park werd begin de jaren 1900 
aangelegd als een Engelse tuin door een Parijse tuinarchitect, ter verfraaiing van 
de omgeving van het in opdracht van de toenmalige burgemeester Lagae 
gebouwde kasteel. We wandelen langs prachtige beuken en aan de vijver staan, 
in bruinrode herfstkleuren getooid, zeldzame moeras-cipressen, met hun 
typische uit de grond opgroeiende luchtwortels. Deze aan sequoia’s, die andere 
reuzen uit de Amerikaanse wouden, verwante bomen kunnen in hun thuisland 
tot 44m hoog worden maar hun mogelijke omvang springt nog meer in het oog! 
Normale exemplaren bereiken een stamomtrek van 8 tot 10m en er zijn er ooit 
gemeten met een omtrek van 12 tot 16m! Van een omgehakte boom is een leeftijd aangetoond van 1622 
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jaar oud!  Met een beetje geluk wacht de hier aanwezige exemplaren nog een mooie toekomst!  We 
vervolgen onze rondgang van het park en volgen de oevers van de hier vrij stromende Heulebeek tot de 
westelijke uitgang. Onmiddellijk linksaf en we doorkruisen de Haantjeshoek tot het Coolsaetpad ons 
rechtdoor verwijst naar de rustpost in Mariadorp. 
We zijn een goed uur en 5,5km verder en tijd voor een koffie en een boterham. 
Het is een komen en gaan want de 14km krijgt hier samen met de 22km een lus 
op grondgebied Bissegem waarna de 22km nog een lus extra voor de voeten 
geschoven krijgt, maar dat is voor straks! We blijven niet lang en volgen de afslag 
14+22  1ste x  voor een lus van 5,7km. Stille straten brengen ons naar het groen 
van het brede Zuster Pelagiepad, waarna met het prachtig gerestaureerde 
station in zicht (nu een bistro), we afdalen via het Vlaswaagplein naar de Neer-
beekvallei. We kruipen het dal uit en omcirkelen een, door de R8, afgesneden 
stuk vliegveld, nu een grasrijke oase die aansluit op de Meensesteenweg. Groen 
verkeerslicht, en hop de weg over. We duiken een gravelweg in naar de Leieboorden toe. Stroomafwaarts 
tot de monding van de Neerbeek die ook zijn naam geeft aan een natuurgebied van ca 3,5ha. Hier aan de 
monding van de Neerbeek vinden we in 1595 “een meers genaemt den plancque meersch comende oost 
aende petitsbeke zuyt aende Leye”.De Neerbeek heette toen dus de 
”petitsbeke” terwijl de “planckenmeersch” verwijst naar een brede houten 
plank over de Neerbeek. De bewoners van het gehucht “Hoge 
Kortrijkstraete” gingen hierlangs ”kerkewaerts” en trokken op zondag via de 
“voetwich” (ongeveer de huidige Kerkvoetweg), naar de mis. Langs die 
voetweg stonden in 1740 reeds enkele huisjes, en niet zo ver van de 
monding van de Neerbeek al een kapelletje. Het huidige ”Kapelletje van de 
Herteklop” gebouwd 1912 ter hoogte van de begraafplaats is het  laatste in 
een rij dat de tand des tijds heeft doorstaan.  

Maar nu terug naar de natuur. Deze groenstrook is ruim 800m lang, herbergt heel wat van onze gevederde 
vriendjes terwijl er ook een grote variatie is aan bloemen en planten Het is een groene long voor de 
centrumbewoners!  De omliggende weiden werden vroeger gebruikt door vlasbewerkers en de restanten 
van de rootputten zijn nog zichtbaar!  De parking rietput verwijst ons naar het centrum met zijn Sint-
Aumarduskerk (met zijn bouwjaar 1899 nog relatief jong), en het herdenkingsteken voor de slachtoffers 
van de beide WO. Trouwens het dorpsplein herbergt nog een schuilkelder gebouwd in 1941 en is nog in 
goede staat. Vervaardigd uit gewapend beton is er plaats voor ca 120 personen als men 4 personen per m2 
rekent. Er was water, elektriciteit, telefoon en een plaats om slachtoffers te verzorgen. Bissegem, gelegen 
als het was tussen Kortrijk met zijn rangeerstation “Kongonatie” en het vliegveld Wevelgem, was dikwijls 

het slachtoffer van de talrijke geallieerde bombardementen. Vandaar de vele 
herdenkingsplaten voor de neergestorte vliegtuigen in de wijde omgeving!  

Na deze terugblik op een  sombere periode, komen we voorbij het uitdagende brons 
van kunstenaar Jef Claerhout: een ode aan het vlasrijke verleden met zijn Minneke in 
een halfdeurs decor, een verwijzing naar de vlaskamers waar het gezwingelde vlas te 
kijk lag voor eventuele kopers! Bij mij roept Minneke het Tinneke van Heule voor de 
geest maar dan in zijn blootje, alleen spijtig van die doodse blik!  Heel wat van deze 
weetjes zijn weer te vinden op infopanelen langs het parcours, boeiende geschiedenis 
en folklore! 
Minneke doet ons ook denken aan het meiske in eur deuregatje zoals bezongen in het 
volkse lied 'En Min ne kje noa Bissegem gewist' van Willy Lustenhouwer. 

En nu, hops terug naar de Neerbeekvallei en het 
Vlaswaagplein waar een tussen-doortje aansluit op de Bissegemse- en 
de Heulsestraat en met een hoekje om, zijn we terug bij de rustpost. 
Na een kwartierke stappen we terug op pad voor een 2de lus. Via een 
onverhard pad komen we uit op het Jose Vermeerschplein; een 
volledig nieuwe verkaveling, en stappen langs het spoor tot Heule 
overweg, op de lijn Kortrijk-Brugge, waar net op dat moment een 
Desiro trein komt aangereden. Deze laatst aangekochte treinen, binnenin volledig open stellen met eigen 
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tractie, trekken zeer vlot op, en zijn uitgerust met moderne communicatie wat betreft haltes, en eventuele 
aansluitingen! 

Maar we kunnen niet blijven treintje kijken en keren rechtsom richting Kortrijkse begraafplaats waar we de 
Meensesteenweg dwarsen en opnieuw de Leie opzoeken. Stroomopwaarts krijgen we rechts een oplopend 
pad onder de voeten en rechtdoor weer over de “grote baene” en met een straatje hier en een 
weugelinkske daar zijn we plots terug bij de zaal Mariadorp.  

Het is er juist een rustig moment en de 
ploeg van de bar geniet er even van want 
er zullen hier al een paar duizend haltes 
gehouden zijn! Als we terug opstappen is 
het al dik half twee en zijn we een goeie 
16km ver. We keren Mariadorp nu 
definitief de rug toe en de 14+22km volgen 
nu het zelfde parcours terug richting 
Gullegem. Met Waterhoennest kronkelen 
we door open veld en in een van de 

bochten wordt een nieuwe waterpoel aangelegd zodat binnen afzienbare tijd er wel eens “watroens”  in 
rond zwemmen!  Er zijn nog mensen die serieus verdienen want op het einde van de straat worden nog 
deftige huizen neergeplant!  De Gullegemsesteenweg neemt een stukje over maar de Dappaardstraat en 

de gelijknamige hoeve (nu een restaurant?) komt al in zicht en de 
privé populierenlaan gaat over in een onverharde veldweg. Hier 
stappen we Gullegem terug binnen  en doorkruisen we de wijken rond 
het centrum. In de Processiestraat stappen we achterom naar d’Oude 
Pastorie. Ooit was dat nog een 
echte pastorie met een nog 

bestaande omwalling en waarvan reeds sprake van was in 1480. 
Maar de huidige bebouwing dateert uit 1717. Hier wacht ons een 
warme en lekkere Italiaanse kruidenwijn GRATIS aangeboden door 
onze sponsor MANNAVITA (of een fruitsap) GRATIS en met veel 
plezier uitgeschonken door Marleen en Lucrèce!  Buiten is er naar 
aanleiding van 950 jaar Gullegem nog een fotoronde over het 
dagelijkse en culturele leven waarbij foto’s die terug gaan tot begin 
20ste eeuw! Laatste km nog te gaan en een ommetje langs het ”Ei” en het groen van de Heulebeek sluiten 

de wandeling af. Het is nu kwart na drie en we laten afstempelen en krijgen als 
toemaatje nog een ALPRO drankje: gezonde kost! 

Hiermee sluiten de 7mijl-stappers het wandelluik van de club af met ”Min ne kje 
noa Bissegem gewist” en een uitloper naar Heule. Opnieuw werden we verrast 
met enkele onbekende hoekjes, uitgewerkt en prima bepijld door Jan Peirs en 
zijn helpers, en weeral uitstekend bediend in de rustposten door een grote 
schare medewerkers. Dit alles werd gesmaakt door 1290 wandelaars!  Nog een 
dikke proficiat aan het bestuur en alle medewerkers voor een mooi wandeljaar!    
Er rest mij alleen nog iedereen een gelukkig en gezond 2017 toe te wensen en 
hopelijk zien we elkaar op één van onze volgende organisaties! 

Amerlinck Eddy 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Veel meer foto’s via 
Facebook & Blog ! 
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SAMENVATTING 1.290

Wandelsport Vlaanderen vzw 1.130

FFBMP 24

Niet-aangesloten wandelaars 136

TOTAAL 1.290

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS
8560 Moorsele 6

8560 Gullegem 16

8560 Wevelgem 9

Andere 105

TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 136

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
1110 De Vaartlandstappers 1

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 1

2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1

3002 Burchtstappers Herzele 1

3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 8

3034 Omloop Kluisbergen vzw 2

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3

3103 Florastappers Gent vzw 2

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 8

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 1

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 20

3143 De Kwartels vzw 2

3150 Reynaertstappers vzw 1

3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 2

3196 Wsv Land van Rhode vzw 1

3200 Wandelclub De Zilverdistel 1

3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 1

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 8

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 5

3376 Wsv Chatons Ronse vzw 2

5008 Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 3

5009 Wandelclub Beernem vzw 12

5012 Wsk Marke vzw 47

5059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 9

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 100

5078 Drevetrotters Zonnebeke vzw 62

5089 De Heuvellandstappers vzw 30

5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 5

5102 W.C. Izemberevrienden 1

17
de HOEVETOCHT  zaterdag   26.11.2016
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5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 4

5177 Brugsche Globetrotters vzw 3

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 13

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 4

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 24

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 40

5217 De 12 uren van Lauwe 87

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 59

5256 De Warden Oom Stappers vzw 19

5271 Road Runners Torhout vzw 2

5276 De Margriete Stappers vzw 10

5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 4

5323 De Winkelse Stappers 25

5328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 46

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 4

5345 De Waterhoekstappers Heestert 29

5347 Velodroomvrienden Moorslede 19

5353 Walhoevestappers Westvleteren 1

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 31

5364 De Trompe Deerlijk 3

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 55

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 159

5412 Kreketrekkers Kortemark 8

5421 De Staense Stappers 7

5423 Watewystappers Tielt 29

5429 Brugse Metten Wandelclub 3

5469 De Klinkerclub 10

5477 Het Wandelend Paard vzw 8

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 13

5496 Sportkring Oostnieuwkerke 2

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 49

5504 Bavostappers Bavikhove 4

5526 't Wandel Voetje vzw 12

5534 Sportraad Lendelede 1

5535 Waregemse Gordel vzw 3

TOTAAL Wandelsport Vlaanderen vzw 1.130

FFBMP
HT 018 Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz 2

HT 060 Le Roitelet 1

HT 067 Les Hurlus en Balade 14

HT 075 Mont-Marche Tournai 5

LG 139 Club des Marcheurs de Bellevaux 2

TOTAAL FFBMP 24



Clubblad nr. 89  p. 16  jan - feb 2017 

SAMENVATTING 4.513 STEKSELTOCHT SINKSENTOCHT HALFOOGST HOEVETOCHT

Wandelsport Vlaanderen vzw 3.734 1.262 605 737 1.130

FFBMP 63 22 4 13 24

VGDS 0 0 0 0 0

VWO 2 1 1 0 0

Niet-aangesloten wandelaars 685 291 69 189 136

Buitenlandse clubs / Andere clubs 29 24 1 4 0

TOTAAL 4.513 1.600 680 943 1.290

NIET-AANGESLOTEN WANDELAARS
Andere 461 192 38 126 105

8560 Wevelgem 86 39 9 29 9

8560 Moorsele 76 36 21 13 6

8560 Gullegem 62 24 1 21 16

TOTAAL Niet-aangesloten wandelaars 685 291 69 189 136

WANDELSPORT VLAANDEREN vzw
5411 De 7mijl-stappers Moorsele 514 164 98 93 159

5217 De 12 uren van Lauwe 288 102 31 68 87

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 248 49 36 63 100

5078 Drevetrotters Zonnebeke vzw 244 99 43 40 62

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 223 114 22 28 59

5012 Wsk Marke vzw 168 55 22 44 47

5328 Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 155 72 16 21 46

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 132 45 30 17 40

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 126 52 12 7 55

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 125 31 13 32 49

5089 De Heuvellandstappers vzw 111 37 23 21 30

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 97 40 12 21 24

5323 De Winkelse Stappers 85 25 13 22 25

5345 De Waterhoekstappers Heestert 84 36 3 16 29

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 84 18 12 23 31

5256 De Warden Oom Stappers vzw 61 21 13 8 19

5347 Velodroomvrienden Moorslede 61 21 12 9 19

5423 Watewystappers Tielt 57 15 10 3 29

5526 't Wandel Voetje vzw 57 20 6 19 12

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 44 15 9 7 13

5276 De Margriete Stappers vzw 40 16 9 5 10

3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 37 35 2 0 0

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 36 6 6 16 8

3003 Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw 35 7 17 3 8

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 32 0 8 4 20

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 26 0 6 7 13

3034 Omloop Kluisbergen vzw 24 6 6 10 2

5412 Kreketrekkers Kortemark 24 10 1 5 8

5469 De Klinkerclub 24 11 1 2 10

5059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 23 9 0 5 9

5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 22 12 3 2 5

5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 22 5 9 4 4

5009 Wandelclub Beernem vzw 19 3 4 0 12

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 19 8 2 5 4

5477 Het Wandelend Paard vzw 19 3 1 7 8

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 18 2 6 2 8

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 17 4 5 5 3

5177 Brugsche Globetrotters vzw 17 5 5 4 3

5421 De Staense Stappers 17 2 2 6 7

3163 Wsv Egmont Zottegem vzw 16 0 6 8 2

3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 12 7 2 3 0

3103 Florastappers Gent vzw 12 2 7 1 2

5330 Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw 12 4 1 3 4

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 11 1 4 1 5

5127 Wandelclub Koekelare vzw 10 4 0 6 0

5295 Michiel Mispelonvrienden 10 8 2 0 0

9999 Wandelsport Vlaanderen 10 5 4 1 0

5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 9 2 2 1 4

5504 Bavostappers Bavikhove 9 1 2 2 4

5008 Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 8 5 0 0 3

5535 Waregemse Gordel vzw 8 0 0 5 3

5178 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 7 3 4 0 0

5274 Op en Rond Tiegemberg 7 1 0 6 0

5496 Sportkring Oostnieuwkerke 7 3 2 0 2

3447 Wsc Klavertje Vier Wortegem-Petegem 6 2 3 1 0

5011 Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw 6 1 3 2 0

5142 De Motestappers Koekelare 6 3 3 0 0

5194 Organisatiecomité '100km van Ieper' 6 2 0 4 0

5439 De Tervaete Stappers Keiem 6 3 0 3 0

5534 Sportraad Lendelede 6 4 1 0 1

3143 De Kwartels vzw 5 0 2 1 2

5364 De Trompe Deerlijk 5 2 0 0 3

JAAROVERZICHT  2016 JAAROVERZICHT  2016
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3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 4 0 1 2 1

3150 Reynaertstappers vzw 4 0 0 3 1

3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 4 2 2 0 0

5271 Road Runners Torhout vzw 4 1 1 0 2

5429 Brugse Metten Wandelclub 4 0 1 0 3

5507 De Buskanters Houthulst 4 4 0 0 0

5533 Buencamino vzw Step Forward 4 4 0 0 0

2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 3 0 2 0 1

3002 Burchtstappers Herzele 3 2 0 0 1

3063 WSV De Kadees vzw 3 2 0 1 0

3196 Wsv Land van Rhode vzw 3 0 2 0 1

3376 Wsv Chatons Ronse vzw 3 0 1 0 2

3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 3 0 2 1 0

4018 De Bollekens vzw Rotselaar 3 0 0 3 0

1013 De Kleitrappers vzw 2 2 0 0 0

1018 Wandelclub Kadee Bornem vzw 2 0 2 0 0

1045 Wsv Berchlaer 2 0 0 2 0

1050 De Pompoenstappers vzw 2 0 0 2 0

1110 De Vaartlandstappers 2 0 0 1 1

3010 Wsv Wetteren 2 0 2 0 0

3139 WSV De Vossen vzw 2 0 0 2 0

3200 Wandelclub De Zilverdistel 2 0 0 1 1

3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 2 0 2 0 0

3278 Wandelclub Roal Benti vzw 2 2 0 0 0

4006 Wsc Langdorp vzw 2 0 0 2 0

4038 De Pajotten Hekelgem vzw 2 0 0 2 0

4041 Sporton vzw 2 0 2 0 0

4050 Boutersem Sportief 2 0 2 0 0

4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 2 2 0 0 0

4300 Wsv Horizon Opwijk 2 0 2 0 0

5222 De Frisse Stappers Brugge 2 2 0 0 0

1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 1 0 0 1 0

1026 Herentalse Wv vzw 1 0 0 1 0

1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 1 0 0 1 0

1037 Wsv Neteland Duffel vzw 1 0 0 1 0

1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 1 0 0 0 1

3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 1 0 0 1 0

3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 1 0 0 1 0

3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 1 0 0 0 1

3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 1 0 1 0 0

3294 CSC-Lierde vzw / Club voor Sport en Cultuur 1 0 0 1 0

4005 Wsp Heverlee-Leuven vzw 1 0 0 1 0

4044 WC De Grashoppers vzw 1 0 0 1 0

4046 Wrc Manke Fiel vzw 1 0 0 1 0

4049 VOS Schaffen vzw 1 0 0 1 0

4130 Wandelclub Cracks Wolvertem 1 0 0 1 0

4252 Wsv De Hopbelletjes Opwijk vzw 1 0 1 0 0

4258 Euraudax België 1 0 0 1 0

5102 W.C. Izemberevrienden 1 0 0 0 1

5353 Walhoevestappers Westvleteren 1 0 0 0 1

5371 vzw Moense Gordel 1 1 0 0 0

5463 Levenslijnteam Damme vzw 1 0 1 0 0

5473 Wandelclub Hoger Op Woumen 1 0 1 0 0

TOTAAL Wandelsport Vlaanderen vzw 3.734 1098 507 644 971

FFBMP
HT 067 Les Hurlus en Balade 39 15 4 6 14

HT 075 Mont-Marche Tournai 10 2 0 3 5

BBW 016 Les Marcheurs du Hain 2 0 0 2 0

BBW 045 Les Amis de l'Argentine 2 2 0 0 0

HT 018 Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz 2 0 0 0 2

HT 061 Les Marcheurs de la Police de Mons 2 0 0 2 0

HT 069 Les Randonneurs du Haut-Escaut 2 2 0 0 0

LG 139 Club des Marcheurs de Bellevaux 2 0 0 0 2

BBW 046 Section Marche S.T.I.B. 1 1 0 0 0

HT 060 Le Roitelet 1 0 0 0 1

TOTAAL FFBMP 63 22 4 13 24

VWO
VWO 020 De Groeningewandelaars 1 1 0 0 0

VWO 021 VWO Izegem 1 0 1 0 0

TOTAAL VWO 2 1 1 0 0

Buitenlandse + Andere clubs
Vaste Vuist Lauwe 10 10 0 0 0

9793 Ferrain Bout de Chemin (FRANCE) 10 10 0 0 0

wecura 62 2 0 2 0

ENEO 61 0 0 2 0

ATB Lendelede 2 2 0 0 0

CSSD Toulouse (France) 62 0 1 0 0

TOTAAL BUITENLANDSE + ANDERE CLUBS 207 24 1 4 0
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 Familieberichten. 

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

                                                                Laat het ons weten ! 

Fijne verjaardag aan : 
in JANUARI : 1 CHRISTELLE DUFLOU*, 2 MARC MASSELIS, 5 FILIEP CARLU, 
6 NATASCHA TYTGAT & JEAN-PIERRE CUYLITS + ANTOINE LEFEBVRE, 9 FRANS 

VANDORPE, 12 DANNY BULTYNCK + LEEN VANDEZANDE, 13 MONIKA WITDOUCK,  

15 GINA BLANCKE, 17 LILIANNE COTTYN, 19 TOM VLIEGHE + MARTINE GELDHOF + 

PHILIPPE VANWYNSBERGHE, 22 RITA BRUNEEL + FILIP FLAMEZ, 23 FREDDY 

VERMEULEN + NICOLE LIETAER, 24 CRISTELLE DECLERCQ, 25 LIDWINE DEOOSERE, 27 GEERT VANDAELE,  

28 NANCY CHOMBAERT + MARLEEN WILLE, 30 MARTINA MOLLIE, 31 YORBEN DELPUTTE + RUDY GELDHOF + 

CHRISTINE VANLERBERGHE. 

in FEBRUARI : 1 BERNARD SERVAEGE, 3 THIBAULT COUVREUR + MAGDA VANHAUWAERT, 5 HILDE DUPONT + 
LUC DUMORTIER, 6 ANNA VERMONT, 7 JACQUES VANLERBERGHE, 8 ANNE-MIE WITDOUCK, 9 LUC NEYRINCK + 

ROSANNE VANHOUTTE + GEERT OPSOMER, 10 ROMAIN VANWYNSBERGHE, 11 KATRIEN DEVELTERE, 14 ROSEMIE 

WITDOUCK + CARINE PORTE, 15 JESSE GHEYSEN + RIK DEFRANCQ, 18 HILDA 

BAEKELANDT, 19 NICO DETAVERNIER + NATHALIE TANGHE, 20 JEAN MARIE 

DEPREZ, 21 JENS DELEFORTRIE + 21 KURT DUMOULEIN + BERTINE BEYENS + 

DOMINIQUE MAES, 22 KATRIEN LIPPENS, 23 RITA CASAERT + MAURICETTE BOONE, 

24 JEAN-PIERRE CAPPON + GRETA VANDEWIELE, 25 KATHARINA CRAEYNEST* + 

MARLEEN DECLERCQ + ROSE MARIE ACCOU, 26 MARC AMEYE, 27 MARC DELEU. 

in MAART : 1 JOOST GHESQUIERE + JAN COUSSENS, 2 JOHAN CATTEEUW + 
MAGDA VANDORPE + FILIEP COUCKE, 3 ROSETTE DECOCK, 5 STEFAAN DELPUTTE,  

7 BJORN GHESQUIERE, 8 LIEVE BONTE + ERIK VERBRUGGHE, 10 CHRISTIANE 

VANDROMME, 12 ILSE D'HAENE + MYRIAM DEVODDERE +  FRIEDA HENNIN,  

14 JOHNNY NAERT + EMMA CLARYSSE, 15 RIK MOERKERKE, 17 CAROLINE MARTIN +  

ETIENNE COTTYN, 19 SOPHIE DELANNOY, 20 ANJA DE BRUYNE, 22 JEAN-PIERRE 

ACCOU, 23 DOMINIQUE VANDEWALLE*, 25 VEERLE MARTIN* + JOHNNY CATTEEUW, 26 FREDDY MAES, 29 MARLEEN 

VANNESTE, 30 CHRIS BOONE. 

 

 

PROFICIAT  *                                              

Abraham & Sara 

met jullie 50ste verjaardag ! 
 

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

 

Zachtjes is Roger Van Poelvoorde  (°20 november 1935  -  †6 november 

2016) in de Heer ontslapen, schoonbroer van Willy en Christiane  
Deré-Ameye. 

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

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

Omringd door de warmte van haar gezin is Jeannine  Breemeersch  (°18 februari 1953  -  

†12 november 2016) rustig ingeslapen. Ze was lid van wandelclub De Drevetrotters, 
(schoon) zus (en tante) van Maria Witdouck, Etienne en Monika Fievé - 
Witdouck en familie, en André en Marie-Louise Witdouck - Bulté en familie. 

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden. 
Je hebt het ontzettend moedig gedaan. 

Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan... 

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

Op het einde van zijn krachten gekomen, omringd door de liefde van zijn 

gezin, is stilletjes van ons heengegaan Willy Neve  (°26 juli 1946  -  †24 

november 2016), schoonbroer van Hubert Faes. 

Herinner mij maar niet in sombere dagen.  
Herinner mij in stralende zon, hoe ik was toen ik nog alles kon.  

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

Dankbaar om een lang en gelukkig samenzijn, maar diepbedroefd namen  

we afscheid van Paula Samyn  (°25 februari 1925  -  †28 november 2016), 

schoonmoeder van Luc en Anna Salembier - Vermont, grootmoeder van 
onze sponsor Krist en Nathalie Vandewalle-Salembier. 

Een goede moeder werd ons gegeven, zij werd ons ontnomen.  
Wij aanvaarden en danken om al het schone dat wij door haar mochten ervaren. 

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

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

Anne-Marie Decat  (°22 juli 1953  -  †10 december 2016), (schoon)zus van 

Freddy en Yvette Vandewattyne - Decat, tante van Johan en Dorine Van 
Gheluwe - Vandecasteele. 
We hebben veel van je geleerd, je leerde ons alleen niet wat het is je te moeten missen. 
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Blij Nieuws  

21 november 2016: het wonder is geschied, ons eerste 
kleinkind is geboren.  

Piep! Mogen we even storen, want onze kleine Esmée  

is geboren. Ze meet 50cm op het latje en 3,360kilo in haar 
bloot gatje. Terwijl wij bijna zijn bekomen ligt onze kleine 
prinses al te dromen.  

Vele groetjes van de ouders Siemen en Laura Nolf - 
Devos, oma en pépé Veerle Carlier - Bart Devos,  
en oma en opa Anne Vereecke - Marc Masselis. 

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

Op 19 december kregen wij het blijde nieuws van een trotse  
opa en oma Krist en Nathalie Vandewalle - Salembier (sponsor) :  

“We zijn de trotse grootouders geworden van Benthe Vandewalle, 

onze eerste kleindochter, 3kilo780 en 51 cm groot !  

De fiere ouders zijn Stijn Vandewalle en Donja Vanhie. Onze nieuwe 
leden Luc & Anne Salembier - Vermont  zijn de overgrootouders.  

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

Gefeliciteerd  met jullie kleindochter !   
 Het  grote genie ten kan beginnen. Een kleinkind  

 om te  verwennen, te knuf fe len en te beminnen !  

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

      

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



Clubblad nr. 89  p. 22  jan - feb 2017 

 Er - even - op - uit - TIP !! 
Reeds meerdere jaren is het verlengde weekend van  

11 november, het moment om er samen met kinderen en 

kleinkinderen even op uit te trekken. Onze Belgische kust, 

Alle-sur-Semois, Somme vallei, Les Deux Caps werden 

reeds bewandeld. Maar onze favoriete wandel-

bestemming is toch de Argonne-streek in Frankrijk. 

Meer bepaald Beaulieu-en-Argonne, op amper drie uurtjes 

rijden van thuis ligt dit mooie wandelgebied. Een piepklein 

dorpje, maar er is voor ieder wat wils, de uitgestrekte velden en op het hoogplateau het ongerepte bos 

met een overvloed aan wilde dieren. 

Dit jaar waren we zelfs getuige van de trots van een edelhert met zijn hindes, om later vanuit het niets  

de everzwijnen ons pad te zien kruisen. 

 

Vermoeid van het wandelen schoven we die avond de voetjes onder tafel in het plaatselijke hotel-

restaurant. De eigenaar is trouwens een Belg. Er is ook nog een ander aan te raden restaurantje in de 

straat, maar enkel open in het weekend. Er zijn ook regelmatig plaatselijke blues optredens, erg gezellig . 

Het huisje waar wij verblijven is echt een topper, héél gezellig ingericht.  

Aan de muur hangen ook voldoende uitgestippelde wandelingen, allemaal 

geplastificeerd en makkelijk om mee te nemen op je tocht. 

Er is slaapgelegenheid voor acht volwassenen. Er zijn drie tweepersoons-

bedden & één stapelbed aanwezig. Ook twee kinderbedjes. Dit alles voorzien 

van donsdekens en hoofdkussens. 

Anders is alle comfort aanwezig, vaatwas, gezellige grote open haard, groot 

salon, barbecue, tuintafel en stoelen. De vakantiewoning bekijken kan ook via 

facebookpagina : Bea/25 of neem onderstaande link : 

https://www.facebook.com/Bea25-612499252171880/ . 

Je kan ook contact opnemen via Tom Dumortier tel :  0473/804707 

 

Echt een aanrader om eens de Argonne te ontdekken, op amper een uur van Epernay of Reims in de 

Champagne-streek.            

Vele wandelgroeten  Gheysen  Marijke 

https://www.facebook.com/Bea25-612499252171880/
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 Secretariaatsberichten. 
    Hallo, 

Eerst en vooral wens ik u en uw familie namens het bestuur een 

vreugdevol en gezond 2017 toe en héél veel wandelplezier ! Ik wens 

jullie steeds een goed gevoel bij alles wat je doet, denkt en plant. Dit 

alles vanuit een inspirerend doel dat heel je leven overspant. 

We mogen terugblikken op een meer dan geslaagd wandeljaar. We sluiten 

2016 af met 320 leden, als de laatste 20 zich ook nog hernieuwen starten we met een nieuw 

record ! Er passeerden in 2016 meer dan 4.500 wandelaars aan de inschrijftafels. Het aandeel 

niet-aangesloten wandelaars blijft toenemen. Ergens in dit clubblad zie je een overzicht van 

alle eigen tochten van 2016. Die vele wandelaars moet je verdienen, elke tocht opnieuw.  

De sleutel van het succes ligt uiteraard in de kwaliteit van de parcours, maar ook in het grote 

enthousiasme van de steeds grote schare medewerkers. Jullie zijn fantastisch, en zonder jullie 

inzet zijn en blijven onze organisaties niet mogelijk. Een dikke merci hiervoor.  

Vele helpende handen maken het werk licht(er). 

De drukke periode van hernieuwingen is bijna voorbij . . . sommigen moeten nog de laatste 

kans aangrijpen om hun lidgeld te betalen, voor anderen is dit hun LAATSTE CLUBBLAD !   

De meesten (meer dan 300 !!) zijn reeds recent of geruime tijd in orde, maar hebben hun 

nieuwe lidkaart(en) en BOEK nog niet ontvangen. Weet dat wij onmogelijk deze dingen per post 

kunnen bezorgen, of thuis brengen . . .  

Eerste kans, en dat deden de meesten, was op de Hoevetocht in november 2016 (uitzonderlijk 

werden de eerste exemplaren reeds een week ervoor verdeeld op de laatste busreis naar 

Hoeilaart!), een tweede mogelijkheid was op het Nieuwjaarsfeest in januari 2017.  EN NU ? ? ? 

Uitzonderlijk stuur ik alles op (Bijvoorbeeld voor leden buiten de deelgemeenten), enkel op 

voorwaarde dat de PORTKOSTEN terugbetaald worden en op uitdrukkelijk verzoek van  

het lid zelf (liefst per mail aanvragen aub). Anderen kunnen steeds met mij contact opnemen 

om een dag (en liefst ook uur) af te spreken om alles te komen afhalen bij mij thuis  

(mijn gegevens staan op blz 2!!). 

Ook de sponsordossiers werden vlot hernieuwd.  

Dit jaar terug AVEVE erbij !  

Nog enkele dienen te bevestigen (betalen). 

    

We danken KOEN van het 

MANDEKE voor de steunende 

jaren en wensen hem verder 

veel succes met zijn zaak 
(leveren aan zelfstandigen & enkel 

via internet aan particulieren). 
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Wijzigingen & aanpassingen ledengegevens : gelieve elke adreswijziging tijdig door te geven 

aub. Zo wordt vermeden dat briefwisseling en/of club- en verbondstijdschriften onbesteld 

terugkeren naar de afzender. Gelieve foutieve gegevens op uw klevers of lidkaart te melden !! 

Desnoods wordt een nieuwe lidkaart aangemaakt na aanpassing. Gelieve ook elk nieuw of 

gewijzigd telefoon - gsm - email te melden aan uw secretaris. Ben je nog geen lid van onze 

besloten facebook-groep (enkel van en voor clubleden, momenteel meer dan 100 leden!) stuur 

een vriendschapsverzoek naar mij, dan doe ik de rest ! 

LET OP : NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW  

Wij vragen met aandrang uw RIJKSREGISTERNUMMER door te geven, dit is een nieuw 

gegeven. Heel wat van onze leden hebben de oproep spontaan beantwoord via mail of als 

melding bij de storting van hun lidgeld, anderen noteerden hun nummer op de INFOFICHE bij 

uw nieuwe lidkaart. (Je vindt dit gegeven op je identiteits-kaart of sticker van je ziekenfonds). 

Nog steeds ontvang ik mails op mijn oude emailadres !! Kijk ook je email na, en gebruik steeds 

mijn NIEUW marcmasselis@hotmail.com  (zie blz2). 

VRAAG UW LIDGELD TERUG VIA UW ZIEKENFONDS !! Elk jaar kan het lidgeld 

terugbetaald worden door uw ziekenfonds. Velen vragen dit aan bij de hernieuwing, anderen 

op het jaarlijks nieuwjaarsfeest (meestal is het dan een overrompeling en druk !) .  

TIP : Zorg  ZELF  voor het gepaste document  (ik kan onmogelijk alle documenten hebben 

en/of weten wie bij welk ziekenfonds aangesloten is). Voorzie het document van uw 

ziekenfondsklever en vul het betreffende JAAR in, en indien noodzakelijk ‘uw 

handtekening’. Vooral bij de hernieuwing is het voor mij onmogelijk na te gaan of je voor 

2016 of voor 2017 de teruggave opvraagt ! 

                                

We kregen één verzoek binnen als verdienstelijke lid om opgenomen te worden in de Ere-club 

van Wandelsport Vlaanderen. Wandelaars worden gehuldigd voor tochten of kilometers, en 

mogen GRATIS aanzitten op de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 19 januari 2017. 

PROFICIAT URBAIN PORTE met je meer dan 2.000 tochten sinds uw aansluiting bij de 

7mijl-stappers (23/8/2002)! 

VOORWAARDEN : De gehuldigden zijn de wandelaars die 1.000 tochten of 20.000 km  

(of een veelvoud ervan) gewandeld hebben. Ze moeten 1 categorie kiezen waarin ze 

gehuldigd willen worden en dit kunnen aantonen (via bijvoorbeeld wandelboekjes). 

KOM JE IN AANMERKING, VERWITTIG JE SECRETARIS TIJDIG !! (telkens vóór 1 december) 

U merkte ongetwijfeld op dat meer en meer tochten werken met de 

elektronische inschrijving. Wij willen mee zijn met onze tijd, en klaar 

zijn als de elektronische inschrijving overal de norm wordt.  Het is de 

bedoeling dat we voor 2017 dit op 2 tochten gaan toepassen : 

Sinksentocht + Halfoogsttocht. Het scannen verloopt steeds vlotter. 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
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Vanaf dit jaar zal er niet meer gevraagd worden naar de gekozen wandelafstand, wat het 

geheel nog sneller zal moeten laten verlopen. We vragen dan ook met aandrang om steeds  

uw lidkaart bij de hand te hebben, want ook de andere clubs zullen oefenen dit jaar  

(elke club voorziet minstens 1 tocht !). 

Op 10 januari 2017 telt onze Club :   .320.  leden.  
(dit zijn de leden volledig in orde met lidgeld !!) 
 

 WELKOM in onze club :. 
 

COMMEENE FRANS KLEINE IZEGEMSESTRAAT 8880 SINT-ELOOIS-WINKEL 056/50 28 55

PAPPENS MARIE AIMEE HOGE KOUTER 3 8560 GULLEGEM 056/41 58 22 0474/36 74 68

NAERT JOHNNY OVERHEULESTRAAT 275 8560 MOORSELE 0472/24 65 25

WILLE MARLEEN 0493/44 82 43

LOBBENS NICO KARD. CARDIJNSTRAAT 9 8560 WEVELGEM 0476/59 32 33

DUFLOU CHRISTELLE 0478/66 88 61

SALEMBIER LUC OLMENLAAN 2 8560 MOORSELE 056/41 80 51 0497/28 70 46

VERMONT ANNA 0496/67 57 27
 

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 Busreis zondag 23 april 2017. 
 

 

ZANDVLIET                               27e Internationale Poldertochten 

Natuurwandeling door bos-heidegebied op de Belgisch-
Nederlandse grens met mooie grenspalen van 1843.  
Er wordt gewandeld door de Ruige Heide, een uniek 
heidegebied, op Brabantse Wal en door de natuur-
gebieden Stoppelbergen en Wildernissen. 

 5 - 7 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 en 25 km. 
Op amper 30km van de Antwerpse binnenstad ligt een klein 

vredelievend dorpje, Zandvliet. Zandvliet ligt ten noorden van Antwerpen middenin de haven en vormt 
samen met Berendrecht en Lillo het op één na grootste district: Berendrecht-Zandvliet-Lillo. 

De Dauwstappers verwelkomen je graag op een gevarieerde grensoverschrijdende natuurwandeling.  
De grootste troefkaart van deze wandeling is de natuur in volle lentepracht. Vanuit onze startplaats  
“De Ruige Heide” wandelen we in het bos- en heiderijke gebied op de Belgisch-Nederlandse grens. De Ruige 
Heide is een van de laatste restanten van een eertijds uitgestrekt heidegebied. In feite een mini-Sahara waar 
je je even op een ander continent waant. Verdere blikvanger is het natuurgebied de Stoppelbergen dat deel 
uit maakt van het Grenspark – Kalmthoutse Heide.  Het bestaat uit gemengd bos,  diverse hoogteverschillen  
en heidegebieden.  In de negentiende eeuw domineerden aanplantingen van zeedennen voor houtproductie 
dit gebied.  Ze zijn te herkennen aan de zeer lange naalden en zeer grote dennenappels.  
We wandelen over de Scheidreef met zijn mooie grenspalen, die min of meer ook de rand van de Brabantse 
Wal volgt.  Die ontstond door uitschuring van de Schelde en vormt een opvallende overgang van de hoger 
gelegen zandgronden van het Kempisch  Plateau naar de lagere Scheldepolders.  

 

Rusten doen we in “De Chalet” van Camping “De Watertoren”. Een rustige camping met zijn aan de bosrand 
gelegen terras, langsheen de Steenovenstraat te Berendrecht. De afstanden vanaf 18 km gaan ook naar  
“Het Moretusbos” met zijn mooie dreven, verre doorkijken en een theehuisje. Het Moretusbos is 77 ha groot 
en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het bos, dat zijn voortzetting vindt in het landgoed Ravenhof te 
Stabroek, was oorspronkelijk een heidegebied dat toebehoorde aan de familie Moretus, waartoe ook de 
beroemde Antwerpse drukker Jan Moretus behoorde. Eén van de bezitters, Johannes Josephus Moretus, 
heeft hier van 1760-1780 een lustoord in de stijl van de late barok laten aanleggen. 
In het bos bevindt zich het theehuis Gloriëtte, uit 1768, dat op een terp is gelegen en via een zichtas en een 
laan met het nabijgelegen Kasteel Ravenhof is verbonden. In de 19e eeuw werden nog rhododendrons 
aangeplant. Ook zijn er allerlei kunstmatige dijkjes, een sterrenbos en een waterpartij aanwezig.  
De rhododendrons werden door de familie Moretus halverwege de 19e eeuw geïmporteerd en zijn sindsdien 
op tal van landgoederen ingeburgerd geraakt. 
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De langste afstand trekt langs het kasteelpark Ravenhof en via de anti-tankgracht door de polder terug naar 
de start. Nadien kan je genieten van verfrissende dranken, soep of lekkere pannenkoeken. 
 Tot dan, groeten van de Dauwstappers ! 

INSCHRIJVEN KAN VANAF NU, stel niet uit want dan 
kunnen we misschien binnen 14 dagen uitkijken voor een 
dubbeldekker zoals vorige 2 edities ! 
Je weet nu al dat onze busreizen steeds snel volgeboekt worden ! 

Prijs : 12,50 euro per persoon (voorrang aan leden!!) 

 = busreis, inschrijving, clubsticker, drankbon. 

op rek. BE08  8335  1432  7713 van de 7mijl-stappers 

melding : busreis 23/04/2017 
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 WANDELKALENDER.  

Voor een volledig en uitgebreid aanbod van wandel-
tochten verwijzen wij heel graag naar het boek 
..WALKING... IN ...BELGIUM.. !   

Of via   www.wandelsportvlaanderen.be . Daar vind je niet 
alleen alle tochten, maar ook alle uitslagen !  

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

GEBRUIK  uitsluitend de  nieuwe BLAUWE klevers !  Heb je een 

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

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Donderdag 19/01/2017 : HAPKINTOCHT -  
                                         KOM OP TEGEN KANKER 
Kreketrekkers Kortemark (5412) 

Langs rustige wegen door en rond Kortemark.  
Ook de tot wandelpad omgevormde spoorweg-
bedding Kortemark-Ieper en de wachtbekkens 
worden bewandeld.     Per 100 wandelaars verloting van een cluster Hapkin of Kreketaart. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zondag 22/01/2017 : 30ste GAPERSTOCHT te Geluwe 
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw (5061) 

Een verkwikkende winterwandeling langs de Leievallei 
en de glooiingen van Kruiseke. Geluwe kondigt zich aan 
als de poort van een bekoorlijke en rustige landbouwers-
gemeente. Vanop de Geluwse hoogten, een vertakking 
van het Heuvelland, geniet je van heerlijke vergezichten. 
Ter gelegenheid van de jubileumeditie voorzien we voor 
alle deelnemers een leuke herinneringssticker.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zaterdag 28/01/2017 : 6de EIERKOEKENTOCHT  
Guldenbergstappers Wevelgem (5499) 

Je wordt op sleeptouw genomen in Wevelgem, waar ieder 
jaar de wielerklassieker Gent-Wevelgem plaatsvindt. 
Feesteditie ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan  

met live entertainment. Kidszoektocht.  

Gratis eierkoek bij een bezoekje aan de fabriek. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zondag 29/01/2017 : WARME WIJNTOCHT te Beselare  
Drevetrotters Zonnebeke vzw (5078) 

Richting Zonnebeke, door heuvelachtige streek, met gratis warme wijn  
of fruitsap onderweg ! Wandelen in de winter door een rustige streek  
kan zo zalig zijn . . .  

Aankomst vóór 17u00. 

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

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zaterdag 04/02/2017 : 30ste BLASIUSTOCHT 
Gitse Wandelclub ‘Voetje Voor Voetje’ vzw (5216) 

Landelijke en goed begaanbare parcours om en rond het glazen dorp Gits. 

GRATIS PANNENKOEK bij aankomst !  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Zondag 12/02/2017 : 27ste WINTERTOCHT te Sint-Denijs  
WSK Marke vzw (5012) 

Landelijke wandeling om en rond Sint-Denijs. Heuvelachtig, door velden  
en open vlakten. Leie-Scheldevriendentrofee. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zondag 19/02/2017 : WARME WIJNTOCHT te Zonnebeke 
Drevetrotters Zonnebeke vzw (5078) 

Rustige wandeling richting St-Juliaan met zijn vele oorlogsherinneringen 
(militaire kerkhoven en monumenten).  
GRATIS warme wijn of fruitsap onderweg ! Aankomst vóór 17u00. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zaterdag 25/02/2017 : KAZEMATTENTOCHTEN te Menen  
De 12 Uren Van Lauwe (5217) 

Wandeling door de historische binnenstad van Menen met o.a. de vestingen, 
het Belfort, en een bezoek aan de unieke Kazematten.  
Leie-Scheldevriendentrofee. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
       Dinsdag 28/02/2017 : 16de KROKUSTOCHT  
       Wervikse Wandelsport Vereniging vzw (5061) 

       Rustig genieten van het winters landschap rond  
       het natuurgebied De Balokken en de Leievallei ! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zondag 05/03/2017 :  33ste VERLOREN KOST TOCHT  
WSJV Nacht van Vlaanderen Torhout vzw (5100) 

Ongeëvenaarde zwerftocht door het Houtland, de kasteeldomeinen van 
Wijnendale en Aartrijke. Vanaf 14km trek je door het Verloren Kostdomein; 
GRATIS ATTENTIE.  Starttocht Wandeltrofee West-Vlaanderen. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Zondag 05/03/2017 : ’T  VOALS  PLAT - LENDELEEDSE  MARCHING 
Sportraad Lendelede (5534) 

Voor jong en oud, voor gezinnen met kinderen en fervente wandelaars; 
wandelen langs rustige landelijke veldwegels in een groene omgeving!  

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

Zaterdag 11/03/2017 : PRIMEURTOCHT 
’T Wandel Voetje vzw (5526) 

Landelijke wandeling in en rond Ledegem 
en buurgemeenten met extra aandacht 
voor de ontluikende natuur. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Zaterdag 11/03/2017 : SUPER KLYPE TOCHT  
                     = start OOST-VLAAMSE BIERGORDEL !  
De Chatons Ronse vzw (3376) 

De Vlaamse Ardennen op zijn best ; Heynsdaelebos, Kluisbos, 
Fonteinbos, Wittentak ! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Zondag 12/03/2017 :  

          30ste DWARS DOOR DE WESTHOEK 

Wandelclub De Westhoekstappers Vlamertinge 
(5205) 

= = = = = JUBILEUMTOCHT !  De kleinste afstand schittert  
met een wandeling door het   
sprookjesachtige   

Kasteeldomein DuParc.  De Westhoekstappers prijzen zich gelukkig 

om ieder jaar van dit juweeltje, wat het kasteeldomein is, te mogen 

gebruik maken om hun tocht dat vleugje extra cachet te geven.   

Na een lus doorheen dit pareltje, dat tijdens de beide wereldoorlogen 

meermaals voor militaire doeleinden werd gebruikt en bijgevolg averij opliep, gaat het, gebruik makend 

van de fraaie wegel langsheen RVT Wintershove, terug naar de startzaal. 

De langere afstanden stappen naar de Brandhoek en naar Elverdinge. Via landelijke wegen, 

met zicht op de heuvelruggen van het West-Vlaamse  

(o.a. Kemmelberg) en Noord-Franse heuvelland kom je terecht  

in het kerkje van de Brandhoek.  In 1960 opgetrokken als hulpkerk 

wordt deze locatie buiten liturgische plechtigheden af en toe 

gebruikt voor andere doeleinden.  De Heilige Familiekerk,  

nog volledig authentiek en voorzien van de originele inboedel,  

doet reeds voor de 2e keer dienst als rustpost voor deze tocht.  Van een unicum gesproken.  

De Galgebossen komen zeker ook aan bod. Na een vrome rust stappen de 12 + 18km wandelaars, 

gebruik makend van de verharde weg, doorheen de Galgebossen. Niemand kan zich voorstellen dat  

in dit gebied, vol natuurpracht en rustgevende stilte, tot in de vroege jaren 1700 letterlijk galgen 

klaarstonden voor de veroordeelden.  De laatste eeuwen maakten die galgen gelukkig plaats voor fauna 

en flora en werden stukken landbouwgrond omgevormd en bijgevoegd als bos. 

Terwijl de 18 km naar buurgemeente Elverdinge doorstapt, begeeft de 12 km zich richting kasteel-

domein Du Parc waar zij aansluiting maken met de kleinste afstand.   

Op de hoek van de Veurnseweg en het d'Ennetièresplein bevindt zich het standbeeld van 

Georges Van Eeckhoutte.  Als weesjongen kwam hij op 34-jarige leeftijd  van Bredene 

naar Elverdinge. Beter gekend als “klein ventje” werd hij in 1945 door de zusters 

opgevangen en helend van ziekte en immobiliteit groeide hij er op in het rustoord. 

Geïnspireerd door deze bijzondere dorpsfiguur schreef kleinkunstenaar Willem 

Vermandere het lied met de  

toepasselijke titel “klein ventje van Elverdinge”. 

In de Vlamertingestraat krijg je zicht op het kasteel van Elverdinge. Het prachtige 

kasteel is jammer genoeg niet toegankelijk.  Recht tegenover de ingangspoort van het 

kasteel ligt de fantastische kasteeldreef. Wat verder stuiten we op Vermeulens molen.  

In de regio ook bekend als de Stenen Molen was deze molen 

oorspronkelijk gebouwd in hout. Pas in 1843 werd deze 

korenmolen/oliemolen in steen heropgebouwd. 

Den Elver voorziet in een rustpost.  Het nieuwe OC werd recent (2014) 

officieel geopend. Na het versterken van de inwendige mens is het voor 

de 18 km tijd om de laatste lus aan te vatten.   
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Via de Hospitaalstraat krijgt men aansluiting met de 12 km.  In tegenstelling tot deze 12 km wordt er 

doorheen het kasteelpark gestapt.  

Vanuit rustpost de Brandhoek maken de 24 en 30 km wandelaars een extra lus doorheen het  

Galgebos.  Een prachtige lus van dik 6 km, voor het grote deel op onverharde paden, doorspekt van  

bos en natuur. Terug aangekomen in het kerkje sluiten deze afstanden aan met 12 en 18 km om zich  

ook naar Elverdinge te begeven. Na ook daar van een verdiende rust te hebben genoten maakt de 30km 

hier een extra lus van een 6tal kilometer. Dwepend met de grenzen van de Ieperse deelgemeenten 

Elverdinge, Vlamertinge en Brielen wordt er gewandeld in agrarisch gebied, om aangekomen in de Elver, 

terug aan te sluiten met de andere afstanden en zo terug naar de startzaal te trekken. 

Eens terug in de startzaal kan je nog even genieten van een koffie met gebak, een Westhoek- 

stappers-aperitiefje  of een Hommelbiertje, het lokale streekbier bij uitstek.  En vergeet vooral  

je getrouwheidskaart niet te versieren.  Wie in 2017 aan de 3 tochten van organiserende club  

De Westhoekstappers deelneemt, ontvangt op het einde een mooi geschenk ! 

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

  

 

BELANGRIJKE DATA 
feesten :    > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  12 januari 2018 

        > HELPERSFEEST  zaterdag  14 oktober 2017 

tochten 2017 :       > zondag 9 april   STEKSELTOCHT 

            > vrijdag 2 juni   SINKSENTOCHT 

      > dinsdag 15 augustus  HALFOOGSTTOCHT 

       > zaterdag 25 november   HOEVETOCHT 

busreizen :    > zondag 23 april 2017   ZANDVLIET 

     27ste Internationale Poldertochten 

             > zaterdag  30 september 2017  MELLE 

     18de Deliriumtocht 

 
 

       

Neem regelmatig een kijkje op onze WEBSITE  

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

 

of op Facebook                           .  

we hebben ook een ”besloten groep” 

 

met 
ontbijt 

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

