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

eindredactie en lay-out :     Marc Masselis 

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

PRIVACYVERKLARING  (korte versie) 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door wandelclub “de 7mijl-stappers Moorsele” feitelijke vereniging, 
aangesloten aan Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL) onder clubnummer 5411.  
Dit gebeurt voornamelijk voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie 
als gevolg van je inschrijving/lidmaatschap.  

De volledige verklaring is terug te vinden op onze BLOG (http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/ & 
openbare Facebook-pagina https://www.facebook.com/7mijlstappers/ . Wie niet aanwezig is op deze 
sociale media, kan gratis een uitgeprinte versie bekomen door eenvoudig verzoek aan ons secretariaat. 

http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
https://www.facebook.com/7mijlstappers/
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 Woord van de voorzitter.  

Beste 7mijl-stappers, 

de helft van het jaar is weerom voorbij . . . wat gaat het vlug! Hopelijk 

hebben jullie ook genoten van een deugddoende vakantie. Met enkele 

leden (vrienden) hebben we een prachtige fietsvakantie door gebracht 

in Nederland, het fietsland. 

We kijken terug naar een geslaagd wandeljaar; onze Stekseltocht, de Sinksentocht alsook 

de voorbije Halfoogsttocht was een enorm succes. Veel lovende woorden en reacties 

hebben we ontvangen, en dat doet deugd! Succes komt niet vanzelf, maar is een beloning 

voor de inzet van een gans team, het bestuur, parcoursbouwers en een grote groep 

vrijwilligers. We nodigen hen graag uit naar ons/hun jaarlijks Helpersfeest op zaterdag  

13 oktober (lijst & meer info verder in dit clubblad bij de secretariaatsberichten!).  

We zijn blij met zoveel helpende handen, en was je er dit jaar niet bij . . . er volgen nog 

tochten (en in 2020 ons 20jarig bestaan zal zeker extra man- & vrouwkracht vragen).  

Dit jaar volgt er GEEN persoonlijke uitnodiging meer, gezien het clubblad voldoende tijdig 

verstuurd wordt. Vergeet dus niet uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b. (Sta je niet in de 

lijst en hielp je mee van Hoevetocht 2017 tot en met Halfoogsttocht 2018, laat dat 

dringend iets weten). 

Onze secretaris Marc heeft dan wel een lange reis gemaakt (mei-juni), hij zat niet stil . . . 

nieuwe leden werden vanop afstand (Bosnië & Albanië) ingeschreven, straks het nieuwe 

wandeljaar en alles voor de tochten 2019 doorgeven voor de nieuwe ‘Walking in Belgium’, 

ook dit clubblad is kort na de Halfoogsttocht klaargestoomd. Leg het niet zomaar opzij, het 

omvat heel wat info. 

Denk ook aan onze sponsors bij uw aankopen. Nieuwe mogen er altijd bij, en 50 euro voor 

5 mooie publicaties is toch niet veel. Ken je iemand, laat hem dan contact opnemen met 

onze secretaris. 

We sluiten ons wandeljaar 2018 af met de 19de Hoevetocht vanuit OC De CERF te Gullegem 

op zaterdag 24 november. Jan Peirs zorgt voor het parcours richting Moorsele, door het 

Provinciaal Domein BERGELEN. Maak nu al je vrienden en kennissen warm om mee te 

wandelen met hun (klein)kinderen (-12j gratis), de verse pannenkoeken in de startzaal 

doen kinderogen stralen, en de gekende warme Italiaanse Kruidenwijn (fruitsap voor de 

kinderen) zijn een genot voor de volwassenen. Dit dankzij onze sponsor MANNAVITA.  

Veel wandelplezier 
                                           &  TOT  STAPS  ! 

                                                   jullie voorzitter   

                                 Etienne Cottyn 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 13de Sinksentocht     vrijdag 18 mei 2018. 
Vanuit de feesttent op wijk “Overheule-Barakken” Moorsele.         (verslag 22km) 
We zijn reeds toe aan de 13de editie van onze deelname aan  
de Sinksenkermis met onze weekdagtocht. Ooit 285 jaar geleden 

ontstaan rond de bedevaartskapel O-L-V van Bijstand slaagt  

het “feestcomité de Barakken” erin om jaarlijks dit wijkfeest in ere  
te houden!  
De dag begint bewolkt, droog maar fris, en met een trui extra fiets ik 
naar de startplaats waar de deelnemers elektronisch worden 
geregistreerd. Stilaan wordt dit door iedereen aanvaard, zodat weinig  
of geen lidkaarten meer “vergeten” worden zoals nogal eens voorviel !  
Na de ‘goeiendagronde’ bekijken we de afstanden, ruime keuze gaande 

van 4 - 8 - 14 - 16 tot 22km met bijhorende parcourstekening.  

 De 22km is best te doen. Het is goed 9uur als we opstappen, en alle afstanden de afslag 
nemen naar het vliegveld. Eerst komen we nog voorbij het hierboven al aangehaalde 
kapelletje. In het open veld zien we Ledegem oplichten 
onder  een zonnestraal !  Terwijl aan de slagboom  
de 8km links opstapt neemt de 4km de maat van het 
vliegveld rechtsom.  

Dit nog altijd militair vliegveld werd aangelegd in 1937 

als hulpvliegveld voor de pilotenopleiding;  basis 
Wevelgem, en diende in mei ’40 als ondersteuning voor de terugtrekkende 
Britse troepen. Daarna werd het gedurende de ganse oorlog bezet door  
de Duitsers. De overigen stappen rechtdoor tot de treurwilg met half 
verborgen Christus-kapel (heel toepasselijk) op de hoek met de Overheulestraat. Daarna links op voor een  

stukje Rollegem-Kapelle tot de Sint-Eloois-Winkelstraat. Hier volgen we de ingebed-
de Wulfsdambeek die wat verder in de Heulebeek uitloopt. In de verte doemt al de 

Oosthoeve op waarvan al sprake in archief-

stukken uit 1236: ”Rogier van Brocghem en 
Margriet van Oosthove verkochten hun leen 
Oosthove gelegen in de prochie van Ledeghem 
aan de Cistercenzerinnenabdij van Moorsele”. 

Het poortgebouw en de aangrenzende dwars-
schuur  dateren 1778 en het woonhuis 1793. Voorbij het gerestaureerde 
kapelletje aan de straatkant, en achterom de hoeve de velden in. De blik is 

gericht op het ook al in zijn  oude glorie herstelde 

Mariakapelletje van de Hemelhoek. We doorkruisen de wijk 

en zoeken het centrum op met het historisch oud klooster-
gebouw. Het behoort nu toe aan een fotograaf, maar het maakte 

ooit deel uit van een meisjesschool neergezet omstreeks 1900.  
Er werd les gegeven door de Zusters Maricolen tot 1974.  

We schuiven op naar het oud stationsgebouw. De geschiedenis 

gaat hier terug tot 1887, toen een vergunning werd gegeven  voor de 
aanleg van spoorlijn 65, een enkelspoor dat de verbinding maakte tussen Menen en Roeselare  

(een verlengstuk van de lijn Menen-Tourcoing). Het station heette toen 
Ledeghem-Dadizeele en bevatte naast het loket een telefoon- en 
telegrafiecentrale, met op de bovenverdieping de woonst voor de 
stationschef. Het station had enkele zijsporen voor goederen-
verhandeling, en kende hoogtepunten tijdens de jaarlijkse 
suikerbietencampagne!  Tijdens de 1ste W.O.  werd het station gebruikt 
door de Duitsers voor transport van oorlogsmateriaal en troepen naar 
het front, en was dan ook dikwijls het mikpunt van Engelse 
beschietingen! Tot oktober 1950 was er personenvervoer en tot ’75 
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goederentransport. Maar vanaf ‘79 werden de sporen opgebroken en ontstond later het huidige fiets-  
en wandeltracé!  

We zijn nu kortbij rustpost  > ’t Spoor <. Er staan 5,5km op  

de teller, en een uurtje wandelen. De rustpost wordt bemand door 
Arlette en Chantal aan de bonnetjes, Christine en Rik aan de 
dranken en toespijs, en Didier voornamelijk aan de afwas. 
Eventjes een knabbel en babbelmoment want op het terras 
ontmoet ik enkele wandelvrienden waaronder Urbain, Jean-Pierre 

en Dorine, die al de (k)lus geklaard 
hebben.  

Een half uurtje later een stukje 
Kezelbergroute als aanzet van de 6km lus ter plaatse, waarna we een nieuwe 
industrie-zone voorbij stappen. Hier vlakbij een 
oorlogsreliek uit de 1ste W.O.; een door de Britten 

PILL BOX (pillendoos) 

genoemde type Duitse bunker: een soort prefab 
bunker die vlug in elkaar te monteren was 
(alhoewel ik de indruk heb dat degene die we hier 
bemerken van een steviger kaliber is). In deze 
bunker zou een Duitse commandopost gevestigd 
geweest zijn en werd op 1 oktober 1918 door de 
ROYAL SCOTS veroverd!  
De landelijke wegen brengen ons langs alweer een stukje geschiedenis;  

de vroegere Stoommelkerij SINT-PIETER in de Soldatenstraat.  

Een stukje onroerend erfgoed opgericht in 1903 door de Verbondsmelkerij 
van Moorslede. De stoommachine zorgde in de 19de eeuw voor drijfkracht  
en warmte en bracht de zuivelindustrie op gang! Melk werd  
in het begin aangevoerd met hondenkarren, daarna met kar en paard.  
De 1ste W.O. decimeerde de veestapel en het boerenbestand. Na de oorlog 
gingen veel boeren weer zelf hun melk verwerken, en toen de grote zuivelfabrieken opkwamen was het voor  
de kleintjes voorbij! 

De Soldatenstraat geeft aansluiting met de Kezelbergroute, hier in volledig vernieuwde vorm, prachtig 
afgezoomd met een kleurenpracht aan wilde planten, en beplant met jonge bomen. Dat belooft voor later ! 

    

In rechte lijn en onder een stralend zonnetje ‘sporen’ we naar het centrum. Daarna sluit de lus iets voor de 
middag aan bij de rustpost. Opnieuw een 1/2uurtje pauze. Als we opstappen blijft het spoor-tracé de leidraad, 

maar nu de zon tegemoet! Met een mooie doorkijk op de Basiliek van Dadizele maken we een ommetje door 

een bosje aan de voet van de Heulebeek,  
om daarna terug op het rechte spoor te 
blijven! Bosjes groen lijnen het trajekt af 
terwijl de maagdelijke witte bloem-
schermen van de vlier zorgen voor wat 
kleur- afwisseling. Ook aandachts-
trekkers zijn de struiken van de 

kardinaalsmuts met zijn in spinsels 

opgesloten rupsen van de stippelmot die de struiken volledig kaal vreten, maar na 
het verpoppen van de rupsen weer vol in blad schieten! 
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Ter hoogte van de Ieperstraat zien we een memoriam voor een vliegtuigcrach; deze maal 

voor de Britse BLENHEIM IV L8734 YH die hier in de omgeving met zijn bemanning 

neerstortte op 25 mei 1940 (in het begin van de 2de W.O. dus!).  

Hierna linksaf naar de 1ste afslag van de Terkommerenweg, waar 
we langs deze Vlaamse weg Maria tegenkomen in haar scheef 

gezakt maar ondersteund kapelletje. Overgaand in de 

Dadizelestraat is het weer prijs: aan de inrit van een grote half 
omwalde hoeve uit 1845 staat een Mariakapel die met 

tijdsgebonden tekst ons uitnodigt voor een Weesgegroet !  Amper voorbij verwijst 
een pijltje ons de vernieuwde buurtweg 25 in, die tussen de velden door aansluit op 
de Ballokstraat. We wandelen hier ook door het natuurlijk overstromingsgebied van 
de Heulebeek die indertijd voor problemen zorgde.  

Hoeve “Ter Couchie”, waarvan de restauratiewerken flink 

opschieten, komt in zicht. De hoeve heeft een geschiedenis die 
terug gaat tot 1530!  We houden links aan naar de Olmenlaan, 
een doorsteek naar het Groene Lint; de Heulebeek omgeving 
omgetoverd in een groen wandel- en speelterrein en tevens een 
verbindingsader tussen de achterliggende wijken en het 
centrum.  

We volgen het pad en komen aan in de nieuwe cafetaria van het 

Rust en Verzorgings Centrum St-Jozef! Dit aangrenzend 

herenhuis; in de volksmond “klein kasteelke” genoemd werd 

gebouwd in 1770 door de familie Cornillie. 
Later in de 19de eeuw gebruikt als rusthuis 
voor Franse zusters. In 1946 verkocht aan  
de ”Zusters van ’t Gelove van Tielt” wordt het 
ingericht als beroepschool. Vanaf 1963 
woonplaats van de zusters van het naast 
gelegen rusthuis!  

Het herenhuis heeft een prachtig interieur, met 
een voornaamheid die men in het modern cafetaria niet meer terug vindt! En met de geslaagde herinrichting van 
het Sint-Maartensplein komt het gebouw nog meer tot zijn recht! Vandaag kan men in de “voorplatse” broodjes 
en taartjes krijgen en aan de inkomhal zijn de dranken verkrijgbaar. De opbrengst van drank en spijs is volledig 
ten voordele van de inwoners van het rusthuis (inrichten activiteiten zoals breien, rummikub, wandeltochten, 
rolstoeldansen, gezelschaps-spelen . . .).  Met veel genoegen genieten we van ons drankje op het terras !  

Maar er wacht ons nog een korte tocht van 4,2km tot de starttent. We keren op onze stappen terug langs 

kasteel Grimaldi, altijd een blik waard, en kris kras via Groen Lint, 
Kraaimeers, naar Wijngaardstraat. Verder via de Meerlaanstraat naar de 

Moorseelsestraat, zijdelings de E403 tot aan den Draaitap (die uitgeteld 

in het groen tegen een paal leunt!). Deze locatie 
is het tweede hoogste punt (ong.30m) van 
Moorsele. We dalen de Maalstraat af, op dit punt 
puur landbouwgebied, met links een mooie 
hoeve omringd met Canadeze populieren Dit 
zijn grote sterke bomen, onverwoestbaar; 

boomke groot, planterke dood!  Een boogscheut verder een landelijke woning met een kleurrijke plantentuin, en 
met “hem” en ”haar” gesmeed aan de witte gevel, mooi!  

Op het eind worden we nog bedankt voor deelname en zijn terug bij af. Nog afspreken met Marc en 
afstempelen maar dat laatste rats vergeten! Gestart onder de wolken met een koele N-wind, daarna 
geleidelijk meer zon, en toch nog een aangename temperatuur. Daarbij een parcours met open 
veld, woonkernen en groen platteland, aan elkaar gesmeed met de Kezelbergroute en verlengd met 
het Groen Lint, een pracht van een rustpunt, en iedereen ten dienste staande medewerkers! Meer 
moet dat niet zijn voor een wandelaar! Bedankt Etienne en alle medewerkers voor hun inzet om er 
weer een mooie wandeldag van te maken, in naam van 603 stappers ! 
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Tot de volgende.    Eddy Amerlinck 
(Noot redactie: UITSLAG ELEKTRONISCH AFGESLOTEN OP  599) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SAMENVATTING

Wandelsport Vlaanderen vzw 538

FFBMP 5

Aantal niet-aangesloten deelnemers 56

Subtotaal 599

Aantal medewerkers 17

TOTAAL: 616



Clubblad nr. 97  p. 13  09 - 10 / 2018 

      

 

      

 



Clubblad nr. 97  p. 14  09 - 10 / 2018 

 Halfoogsttocht woensdag 15 aug. 2018. 
Vanuit zaal Theresia op de wijk Posthoorn te Wevelgem.     (verslag van de 27,7km) 
Na de gloeiend hete voorbije weken, in een kurkdroge overgang van lente naar zomer, krijgen we eindelijk weer 
aangename temperaturen voorgeschoteld. Enkele fikse regenbuien hebben de regenputten weer aangevuld en 
waren de nodige dorstlesser voor de plantjes en struiken. Gelukkig hebben we nog geen toestanden 
meegemaakt zoals in Portugal of Griekenland.  

Vandaag starten we vanuit zaal Theresia op de Posthoorn, in vervang-
ing van zaal Leyedale omwille van de wekelijkse marktdag op de  
Grote Markt. We komen er aan met het zonnetje in de rug bij 17° en 

worden verwelkomd door Etienne onze 
voorzitter, terwijl er net weer een groepje 
vertrekt! In de zaal bemerk ik dat er om 
8u00 al 300 wandelaars vertrokken zijn 
waaronder 80 al voor 7u00! We nemen  
de afstanden in ogenschouw en alhoewel 
de keuze voor vertrek al vast lag, bekijken we het parcours met de rustposten en de tussen-
afstanden: 8,9,  8,6,  6,6  en 3,6km. Inschrijven hoeft voor mij niet als medewerker (onze 

secretaris heeft dit al in orde gebracht!) en als we opstappen geeft de  << Sint-Theresia van 
het Kind Jezus kerk >> , zoals ze heet met haar volle naam, 8u30 aan. Deze tussen 1960 en 
‘62 gebouwde kerk is met haar kopergroene torenhelm met geen ander Godshuis te verwarren! 

Alle afstanden begeven zich naar de Menenstraat 
waar een 1ste splitsing de 7 en 12km voor rolwagentjes rechtdoor verwijst,  
en de overige afstanden naar hoeve Bekaert-Vanhoenackere die ons telkens 
weer toestemming geeft voor passage naar de Leiekant, waarvoor onze 
oprechte dank. Ter hoogte van de hofstede staat een memoriam voor een 
oorlogsdrama dat zich afspeelde in de nacht van 8 op 9 mei 1944. De Britse 
bommenwerper Halifax LW 583 werd op de terugvlucht van een missie boven 
La Louviére aangevallen door een patrouille Duitse nachtjagers  
(Messersmitt’s 110) en stortte neer tussen de hoeve en de Leie. Vier van de  
7 bemanningsleden konden zich redden maar werden later toch opgepakt, 
waarvan 2 bevrijd werden uit de trein die hen naar Duitsland voerde!  

Minder dramatisch dan verleden jaar deze tijd, waren paletten nodig in de landweg om grote 
plassen te overbruggen na een felle onweersbui! Ook nu is het er niet helemaal droog maar  

het is te doen! We volgen het jaagpad stroomopwaarts en krijgen links de Menense water-
toren in zicht, gebouwd omstreeks 1938 met een waterkuip van 
1200m³ inhoud en ontworpen door architect Gaston Boghemans. 

Niet veel later doemt rechts de molen De Goede Hoop  op:  
de laatste van ooit 13 molens die Menen rijk was! Deze bakstenen 
stellingmolen werd gebouwd omstreeks 1798 

en is ongeveer 15m hoog. De stenen kuip heeft een diameter afnemend van 
onder naar boven van ca. 7,25m naar 4,5m. De molen werd tussen 1993 en 
’95 grondig gerestaureerd, na een lange verwaarloosde periode sedert 1946. 
De molen is een actieve molen bediend door vrijwillige molenaars  
en medewerkers van het Stedelijk Molencomité.  
Vanaf eind april 1995 tot 15 september 2010 staan er 471.000 om-
wentelingen op de teller; en nu?  

 zie hiernaast aanvulling door de redactie!! ;-)          

Ter hoogte van de ring rond Menen stappen de 7 en 14km 
rechtdoor terwijl de overige afstanden rechtsaf over de brug 
Menen binnen wandelen. We worden er een stukje begeleid 
door Freddy die op parcourscontrole is. In de morgen werden heel wat pijlen bij 
gehangen en terug correct geplaatst.  

Menen zou ontstaan zijn uit een nederzetting met een 
1ste vermelding in 867, genaamd Maininium en kreeg 
stadsrechten in 1351. Als open stad werd Menen al 
vroeg versterkt met stadsgrachten en palisaden op 
aarden wallen. Tussen 1566 en 1604 werden  

de versterkingen sterk uitgebreid door Vauban en hadden een lengte van 3.000m met vier 
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stadspoorten en 11 bolwerken. Als grensstad en door zijn ligging aan de Leie met verbinding over het water werd Menen 
tussen 1566 en 1830  22x belegerd!  Ook tijdens de 1ste W.O. had ze veel te leiden onder beschietingen en bombar-

dementen. De stad werd bezet door de Duitsers van 1914 tot ’18 als garnizoenstad. Een meer schuimend detail: in de 
16de eeuw telde de stad, gekend om zijn bier, 104 meesterbrouwers! Santé!  

We laten de stad nog even rechts liggen, want wandelpijltjes sturen ons 
naar de Moeskroenstraat waar we afscheid nemen van de 10+18km ter 
hoogte van de Roterijstraat. Wij vervolgen onze weg naar de Pont Neuf en 
zo opnieuw naar de Leie toe. Terug stroomopwaarts een eerste bosje in, 

waarna ons het Diefhondbos wacht. Tot 1885 lag hier een meander van 
de Leie, die na rechttrekking van de Leie dienst deed als huisvuil 
stortplaats voor de stad Menen, en nu een recreatieve groene long is!   

Na passage gaat het met de longen vol boslucht naar de rustplaats in het V.T.I. St-Lucas. Het is nu 10u10 aan de pols en 
8,9km op de teller en tijd voor een drankje en een “stutje”!  

       

Kop 10u30 begin ik aan de lus ter plaatse; 8,6km. Samen met 

de 21km, gaan we richting het oude sluizencomplex.  
De Leie vormde ook de grens met Frankrijk en er was hier 
dan ook douanecontrole! Een rechttrekking in de jaren 1987 

- ’88 zorgde voor een jachthaven en een eiland, nu vlot 
bereikbaar via een brug over de sluizen.  

Ik kom er Filip en Geert tegen, 
want er waren pijlen weg op de 
14km. Wie kan er daar in 
godsnaam zijne pap mee koelen  

                                                 zoals ze dat bij ons zeggen? 

Hierna doorkruis ik het dichte groen en begeleid door vlier, 
kaardebol en vlinderstruik dalen we af naar het laagste punt 
wat in nattere tijden bijna onmogelijk is. Hier volgen we een 
hobbelig en kronkelend parcours. Na het verlaten van dit 
groene labyrint scheiden de wegen van de 14+18km opnieuw. 
Ondertussen is het laatste beetje zon verdwenen maar het blijft droog.  

We dwarsen de nieuwe Leie die ook wel zijn verhaal heeft. Ze ontspringt in Lisbourg op 116m hoogte en is volgens 
verschillende bronnen ofwel 202km of 185km lang, waarvan telkens ongeveer de helft in België stroomt. De Leie mondt uit 
in de Schelde te Gent. Van Armantieres tot Wervik vormt ze 24km lang de landsgrens met Frankrijk!  Door de vele 
rechttrekkingen, verbredingen, het uitdiepen en nieuwe sluizen (zoals o.a. te Harelbeke, Kortrijk) wordt de Leie bevaarbaar 
voor schepen tot 3000 ton Maar de containerschepen hebben een vrije hoogte van 7m nodig; er dienen dus nog bruggen 
verhoogd o.a. te Menen en Wevelgem. Tot zover de economie! 

Verderop laten we definitief de andere afstanden achter en betreden een verlaten fabrieksterrein waar we 
wel het mooie bloempje van de reukerwt ontmoeten (vroeger alom tegenwoordig nu amper nog te zien!). 
We zijn hier nu in Frans-Vlaanderen en dat is te merken aan de verkeersborden zoals; Tourcoing - 
Tourkonje, Bousbecque - Busbeke of Boesbeke, Linselles - Linsele of Linzele.  We ruilen de rijksweg in 
voor een veldweg op een heuvelrug langs velden en hagen, in de verte de windmolens van Menen, een 

mooi plaatje! Tussendoor wijst een infopaneel ons op het 
belang van plattelandshagen voor fauna en flora. Vanaf hier 
dalen we naar de Ferme du Mont; een grote vierkantshoeve en 
op een andere wandeling ooit nog stopplaats! We nemen 
afscheid van Halluin en sluiten weer aan op de Leie ter hoogte 
van een overslag voor containers: Ports De Lille  
(een bedrijvigheid die we zeker nog meer zullen zien langs deze waterweg!). 

Stroomafwaarts bemerken we de nieuwe Menensluis waar aalscholvers zitten te rusten, en op uitkijk voor een visje!  
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Stilaan komt de “Brug van Menen”in zicht, en aansluitend de rustpost voor een 2de pauze. Kwart na twaalf en 17,5km 
afgelegd. We hebben nog ruim de tijd voor de laatste 10km, en het is dan ook 13u00 als we terug opstappen voor de 
volgende halte op 6,6km.  We verlaten de rustpost V.T.I.  langs de voorzijde en linksaf naar de Blekerijsteeg, die boven  

de oude vestingen loopt tot aan het ”BADHUIS”. Merk op: de prachtige gevel van het oorspronkelijk open zwembad, 

ontworpen door Gaston Boghemans, ja diezelfde van de watertoren!  

Het zwembad werd gebouwd in 1936 - ’37 was 50m lang, 16,75m breed 
en van 80cm tot 3m diep, en er was ook een kinderbad voorzien. 
Verderop aan het vroegere jukebox-museum stappen we het centrum in 

en doorkruisen de tuinwijk “Ons Dorp”, en je raadt het nooit, deels 
ontworpen door jawel Gaston Boghemans! Hier vinden we ook 
aansluiting met het Geluwe-Reutelbeekpad! Een prachtig stukje 
glooiend groen langs de Reutelbeek die zich nauwelijks prijsgeeft want 
bijna volledig dichtbegroeid met riet  
en lis. Ideaal voor de Kleine Karekiet,  

de Blauwborst en de Bosrietzanger die er nest- en schuilplaatsen vinden. In het bufferbekken 
worden de vochtigste gedeelten overbrugd met een vlonderpad.  

Het Reutelbeekpad sluit aan op het bewegwijzerde Serge Berten pad,  
dat we deels volgen tot in het gelijknamige park gelegen in de Volkslaan 
waar je het ca. 6km lange wandelpad kan aanvangen dat op zondag  
19 augustus werd ingewandeld. Serge Berten was een Scheutist die 
werkzaam was in Guatemala, er op 19 januari 1982 ontvoerd werd, en waarna er nooit meer iets van hem 
werd vernomen. Het park leunt aan bij het nieuwe rust en verzorging tehuis waar we tussendoor 
wandelen, waarna we doorstoten naar 
het “ ’t Vossenhol” onze volgende 

rustpost, waar de dames van Geert en Filip de dienst 
verzekeren (Chantal & Sophie).  

Een drankske en een klapke, en 20min zijn zo voorbij.  
Zo starten we voor de laatste 3,6km richting startzaal. 
Tien minuutjes later staan we aan de lichten van N32  
die we dwarsen naar rechtsaf tot de Groenestraat.  

Deze is alleen te bereiken via het exclusieve houten brugje aangeleverd door 
Filip en Geert!  

Een kerkwegel, de Hoge Posthoornstraat en een parkje brengen ons naar  
de startzaal. Daar kan ik nog wat nagenieten van deze overwegend groene 

twee-landen-wandeling, met heel wat nieuwe hoekjes, en dit bij prima 
wandelweer! Proficiat aan Geert en Filip voor een prachtig parcours en dank 
aan alle medewerkers om er weer een geslaagde wandeldag van te maken en 

dit in naam van hopelijk alle 1136 wandelaars waarvan 138 clubleden! 

Tot de volgende.      Eddy Amerlinck 
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SAMENVATTING

Wandelsport Vlaanderen vzw 905

FFBMP 11

Aantal niet-aangesloten deelnemers 220

Subtotaal 1.136
Aantal medewerkers 36

TOTAAL: 1.172

Wandelsport Vlaanderen vzw Totaal

2006 Wsv De Heikneuters vzw 2

2021 Wsv De Trotters vzw 1

3034 Omloop Kluisbergen vzw 10

3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 2

3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 2

3103 Florastappers Gent vzw 2

3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 2

3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 1

3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 2

3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 14

3163 WSV Egmont Zottegem vzw 5

3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 13

3278 Wandelclub Roal Benti vzw 1

3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 1

3414 Comité 2000 4

3447 WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem 6

3486 Wandelclub I.P.A. België 1

3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 2

3529 Op Stap Zwalm 2

4038 De Pajotten Hekelgem vzw 1

4258 Euraudax België 2

4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 2

5008 vzw Wandelclub De Duintrappers Westende 1

5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 2

5012 WSK Marke vzw 31

5059 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 3

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 69

5072 WNZB Knokke-Heist vzw 1

5089 De Heuvellandstappers vzw 32

5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw 4

5127 Wandelclub Koekelare vzw 4

5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 14

5177 Brugsche Globetrotters vzw 3

5178 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 2

5180 De Witsoone Stappers Krombeke 19

5194 Organisatiecomité '100km van Ieper' 3

5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 12

5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 29

5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 29

5217 De 12 uren van Lauwe 57

5245 WSV De Brigandtrotters vzw 25

5256 De Warden Oom Stappers vzw 13

5271 Road Runners Torhout vzw 5

5276 De Margriete Stappers vzw 7

5295 Michiel Mispelonvrienden 6

5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 1

5323 De Winkelse Stappers 11

5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 25

5330 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 2

5345 De Waterhoekstappers Heestert 14

5347 Velodroomvrienden Moorslede 13

5353 Walhoevestappers Westvleteren 2

5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 40

5364 De Trompe Deerlijk 1

5391 De Spartastappers Ardooie vzw 25

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 138

5412 Kreketrekkers Kortemark 8

5421 De Staense Stappers 2

5423 Watewystappers Tielt 12

5439 De Tervaete Stappers Keiem 6

5463 Levenslijnteam Damme vzw 4

5469 De Klinkerclub 4

5473 Wandelclub Hoger Op Woumen 2

5477 Het Wandelend Paard vzw 9

5493 Aviflorastappers Ingelmunster 5

5496 Sportkring Oostnieuwkerke 2

5499 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 46

5504 Bavostappers Bavikhove 4

5526 't Wandel Voetje vzw 13

5534 Sportraad Lendelede 2

5535 Waregemse Gordel vzw 2

5542 Drevestappers Zonnebeke 60

9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 3

TOTAAL: 905

FFBMP Totaal

BBW 045 Les Amis de l'Argentine 1

HT 067 Les Hurlus en Balade 5

HT 069 Les Randonneurs du Haut-Escaut 2

HT 075 Mont-Marche Tournai 3

TOTAAL: 11
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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 ! 

De wet op de privacy verbiedt ons het plaatsen van familiale berichten zonder toestemming van de familie. Wanneer we een 
overlijdensbericht, geboortekaartje of melding van een huwelijksverjaardag ontvangen, dan plaatsen we dit in het clubblad.  
De melding kan via mail, post, sms aan het secretariaat of aan één van de bestuursleden bezorgd worden. Openbaar bericht  
op sociale media (intenet, F-book,…) wordt aanzien als akkoord, gezien u dit zelf openbaar plaatst (niet alle berichten worden 
automatisch opgemerkt en bieden geen zekerheid omtrent opname clubblad). 

 Fijne verjaardag aan : 
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, 16 VANCOILLIE CARINE + DOS SANTOS 
GOMES ALISON, 18 MESSELY BERNICE + MOYAERT RITA + VAN OVERSCHELDE 
LUC, 19 CRUTS ALFRED + DEWULF GILBERT + VANHAUWAERT GEERT,  
21 GHEYSEN MARIJKE, 22 TIJTGAT KRIST + LESAGE CAROLINE + DECHERF 
ZORA, 26 CUYLITS BART, 27 VANNESTE ROMAIN + GHESQUIERE HELENA, 28 VANDEN BROUCKE DANNY, 29 MACCO 
MICHEL + VANHOUCKE LYDIA + VIAENE MARLEEN. 

in oktober : 2 PATTYN DIANA + DEVOS MARTINE, 4 VAN LERSBERGHE 

JOHAN + HUYSENTRUYT KRISTOF + VANDENDRESCHS AIKO, 6 SALEMBIER LUC 
+ VEREECKE MARC + VEREECKE LIEN, 7 VANDENBROUCKE FREDDY + 
VANDEVIJVERE VERA, 9 NYFFELS CHRIST, 10 SOUBRY DIRK, 11 MORTIER 
DIANA + TANT PATRICK + ROZE EDDY + PARMENTIER WARRE + MICHELS TIBO, 
14 DESMET NORBERT + VANHOUTTE ALAIN + VERCAUTEREN FRANK + 
VANDEWALLE ERIC, 17 DELEU GUIDO + VANDEN BROUCKE HEIDI, 18 NAERT MARNIX + VANNESTE MICHELINE,  
20 WARMOES MARC, 21 TRAEN TRUI, 24 COUVREUR MARNIK, 25 VANDENBOGAERDE LUC, 27 DEBONNE  
MARIE-JEANNE + VERSCHAETE STEFAAN, 28 VANHEE CARL, 29 NAERT ELS, 30 GEES KAROLIEN. 

in november (eerste helft) : 2 LEENAERT DIRK + PARMENTIER MARTHA + 

LOBBENS NICO, 6 BULTYNCK MARCEL, 7 VERPOORT JEANNINE+ MAEGERMAN 
LUCIEN, 8 TAVERNIER JAN, 9 D'HAENE ANN + DECOENE HEIDI + VASTMANS NELE, 
12 FAVERE PHILIPPE, 13 VERMEIRE JAN, 16 STAELENS JACQUES + CAPON ERIC. 

 

 Van Harte Beterschap  
We wensen veel beterschap en/of spoedig herstel toe aan  

alle leden die ziek zijn, onlangs een operatie ondergingen  
en/of opgenomen werden in een ziekenhuis. 
We hopen dat ze weldra “met volle moed” terug  
de wandelschoenen kunnen aantrekken om zo de nodige zuurstof 
op te nemen en zich te ontdoen van de geslotenheid van  
de ziekenkamer. 
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 Droevig Nieuws  
Clubleden Jan en Francine Tavernier-Vermoere meldden ons het 

overlijden van zijn moeder, weduwe Emilienne Braeckmans  (°22 november 

1928  -  †22 juni 2018).  In intieme familiekring werd afscheid genomen. 

 Afsche id  nemen  i s  met  z ach te  v i n ge rs  d i ch tdoen  wat  v oo rb i j  i s ,   
 en  ve r pakken  i n  de  goede  gedach ten  van  de  her i n ne r i n g .   

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

Door mooie herinneringen gesterkt namen Luc en Anna Salembier-Vermont  afscheid  

van haar broer de heer Frans Vermont  (°10 augustus 1957  -  †15 juli 2018).  

 Je  w i l d e  nog  z o  gr aag  b i j  o n s  b l i j v en   
 Je  vocht  e r voo r  zo l a ng  j e  k o n  
 Maar  deze  s t r i j d  was  n i e t  t e  w i n nen   
 Voo r  o n s b l i j f t  s teed s  de  vr aag  “Waarom?”   

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

 Vakantiekaartjes  

 Ja elk jaar vermindert.  

 het aanbod . . ..  

 weet dat een leuke.  

 vakantie-FOTO ook.  

 mag, gewoon een. 

 mailtje naar het.  

    secretariaat ! 
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 Blij Nieuws  
 

In mama’s buik was het gezellig en fijn  

            Zo met ons tweetjes te zijn 

    Nu is de tijd gekomen 

                      Iedereen te verwelkomen 

  Onze beentjes te strekken 

                          En mama en papa in de vroege uurtjes te wekken 

 PROFICIAT aan de ouders Stijn & Heleen      en 

grootouders   Patrick & Dorine Tant - Libbrecht 

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

18 juni 2018,  vandaag 36jaar dat we wettelijk Mr. en Mrs. Messiaen 
werden verklaard.  Ondanks vele tegenslagen de laatste jaren nog altijd 
gelukkig met de liefde van mijn leven. 

                                 PROFICIAT  Dirk & Hilde Messiaen - Feys 

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

 
2 juli 2018,   

vandaag zijn we 35 jaar getrouwd ! 

 

PROFICIAT   
 
Rudy & Hilde Bogaert - Dupont 

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

28 juli 2018,    

exact 40 jaar terug gaven wij ons ja woord tegenover de schepen  

van burgerlijke stand. 

                                                    PROFICIAT   
 

                                    Chris  &  Marijke  Boone - De Buyck 

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

3 augustus 2018,    

een beetje vroeger dan verwacht,  

werd kleine Arthur (49cm, 3,1kg) geboren.  

PROFICIAT aan de ouders Klaas & Marlies   

en grootouders    

Katleen &  Franky  Messely - Vandamme  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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4 augustus 2018,    

Ons clublid  Karolien Gees  gaf in het stadhuis van Aalst 

 haar JA-woord aan  Mathieu Boone,   

zoon van clubleden   

Chris &  Marijke  Boone - De Buyck. 

         PROFICIAT aan het koppel, en familie ! 

           (dochter Elise mocht ook niet ontbreken)   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 Secretariaatsberichten 
  Hallo  clubleden, 

Vakantie voor de meesten voorbij . . . terug aan het werk of straks 

terug naar school, in elk geval de gewone gang van zaken wordt 

stilletjes weer normaal. Al is er altijd wel iets onverwachts dat 

tussenbeide komt en op het secretariaat is het eigenlijk nooit kalm! 

Ons ledenaantal heeft de magische kaap van 400 leden overschreden, dat betekent  

straks heel wat hernieuwingswerk vanaf november. Maar meer daarover in het clubblad 98 

NOVEMBER-DECEMBER !  

Op 25 augustus 2018 telt onze Club : .401. leden.  

 WELKOM in onze club : 

 
IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET WORDEN SLECHTS BEPERKTE GEGEVENS GEPUBLICEERD  

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 

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

 Tijdens de bestuursvergadering van 7 mei 2018 werden volgende beslissingen genomen die  

 invloed hebben op het lidmaatschap. Uittreksel uit het verslag : 
> OPTREKKEN  INSCHRIJVINGSGELDEN  WANDELTOCHTEN  2019. Bijdrage aan WSVL  

    verhoogt niet (maar wat volgend jaar als iedereen opslaat?), kan wandelaars afschrikken om nog te  

    betalen (vrees voor meer zwart-wandelaars, al zullen die er altijd zijn), of tochten uit te kiezen die  

    goedkoper zijn in de omgeving (slechte naam van ‘dure’ club!), onze drankprijzen zijn nog maar pas  

    omhoog, . . . Al zijn er ook positieve elementen : prijsverschil lid tgo niet-lid zou groter worden en zo  

    aansluiten bij een club aanmoedigen). Het voorstel wordt door meerderheid beslist  

    de prijzen NIET op te trekken ! 

> door bovenstaande is men eerder geneigd AANSLUITINGSGELD / LIDGELD aan te passen !  
    Eigenlijk moet bijdrage BOEK apart vermeld en komt niet in aanmerking voor terugbetaling ziekenfonds.  

    Sommigen wensen geen boek. Dit wordt zeer moeilijk bij hernieuwing om alles bij te houden wie wel & 

    wie geen boek & wat te betalen . . . 

   BESLISSING BESTUUR : ledenprijs NIEUW wordt vanaf 1 augustus (2018 + 2019) 17,50 euro  

   individueel, 35 euro gezin (<18j). Hernieuwing in november 15 euro/30euro  MET  BOEK.  
   Leden kunnen ‘vrijwillig & zonder financieel voordeel’ boek bij de club laten. 

   Hierbij wordt ook duidelijk gesteld dat er slechts voor de “betalende leden” een attest ziekenkas  

  afgeleverd wordt en niet meer voor de GRATIS personen (kinderen), wat logisch is. 

  Hernieuwers krijgen dus nog steeds een fikse korting (2,50 euro per betalend lid)  

  en lidgeld wordt nog steeds volledig terugbetaald door de ziekenkas. 

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

DERIJCKE RONALD WEVELGEM

IGODT SANDRA

MAEGERMAN LUCIEN WEVELGEM

VANNESTE MICHELINE GULLEGEM

NOISET NANCY GULLEGEM
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De samenwerking met de Gemeente Wevelgem & Sportdienst rond het project 10.000 
STAPPENCLASH is wat “stilletjes” verlopen. Weinig info teruggevonden, geen resultaten  
(met uitz. van het zelf opzoeken en publiceren: op 15 mei stond Wevelgem nog op een mooie 
8ste plaats). Toch is het hoofddoel GEZOND BEWEGEN en niet de prijsuitreiking. 

Bron F-book 5 juni 2018 & https://www.gezondleven.be/  

                     Vlaams Instituut Gezond Leven 
De winnaars van de 3de 10.000-stappenclash zijn: Halen, 
Poperinge, Oostkamp en Mechelen zijn de actiefste 
steden en gemeenten van Vlaanderen (4 categorieën ifv 

grootte, aantal inwoners,…). .Proficiat!. Jullie hebben 
samen met de andere deelnemers maar liefst 2 miljard 
stappen gezet. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Een nieuw project waarbij beroep wordt gedaan op onze 

deskundigheid omtrent opmaken parcours (specifiek 

aangepast aan rolstoelgebruikers) is het project 

DEMENTIE-VRIENDELIJKE WANDELING !  
 

Een initiatief van onze gemeente Wevelgem & OCMW.  

Elke deelgemeente stelt een werkgroep samen die 

verschillende aspecten met elkaar verbindt :  

korte wandeltocht (3à5km), rolstoelvriendelijk, cultuur en historie, kunst, natuur, tips omtrent dementie, 
reminiscentie (=herinneringsmomenten). Zodoende proberen we ‘dementie’ uit het taboe te halen, 
waardoor isolatie tegen gegaan wordt en levenskwaliteit verbeterd. Momenteel is een parcoursontwerp 
opgemaakt van 4,50km (die ook als 2 afzonderlijke lussen van 2,4 en 2,9km kunnen gewandeld worden, 
bijvoorbeeld over 2 verschillende dagen) samengesteld. Het ontwerp wordt in september voorgelegd aan 
de gemeente. Hierna volgt een verdere uitwerking (opmaken info-brochure, opzoeken gegevens, 
voorbereiden ‘feestelijke’ opening van de wandeling in de 3 deelgemeentes = juni 2019). 

Ideeën, inspiratie, tips om het startmoment te versterken en te verbreden zijn van harte welkom !  
Denk mee over hoe we ervoor kunnen zorgen dat elke wandeling voor het brede publiek (personen met 
dementie, mantelzorgers, jong, oud, mobiel, minder mobiel …) toegankelijk en aantrekkelijk is. Voor het 
startmoment wordt randanimatie voorzien, ook hier zijn ideeën nog steeds welkom (oude volksspelen, 
toneel, muziek, old timers, grootmoeders keuken, . . .). Misschien ben je lid van een andere vereniging 
die graag deelneemt met hun specialiteit . . . laat zeker iets weten ! Wil je helpen brainstormen? laat iets 
weten aan mij (marcmasselis@hotmail.com), misschien wordt je wel uitgenodigd op de vergadering op 
18 september 2018 om 19u30 te Wevelgem!   

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

 VOORWANDELING..   

 Hoevetocht 2018 ::   
 Na vele jaren van GEEN voorwandeling,  

 proberen we . . . vooral op vraag van  

 leden-medewerkers . . . een nieuwe poging.  De voorwandeling is voor 

 elke 7mijl-stapper die op de dag zelf niet kan meewandelen en toch graag eens wil  

 genieten van het parcours (ongeveer 12-14 km). Het zal nog niet uitgepijld zijn . . .  

 dus wandelen we in GROEP ! 

 Wanneer ?  Zaterdag 17 nov om 14u vertrek aan STEKKE-KERK Moorsele.  

Wie wenst deel te nemen (GRATIS natuurlijk) dient wel VOORAF een seintje te geven aan het 

secretariaat (sms of liefst email).  

https://www.gezondleven.be/
mailto:marcmasselis@hotmail.com
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 HELPERSFEEST :  zaterdag 13 oktober 

Elk jaar nodigen wij al onze medewerkers uit naar het “Helpersfeest” (vaste datum: tweede 
zaterdag van oktober) als blijk van sympathie voor hun geleverde prestaties : niet alleen 
bestellen, uitpijlen en/of afpijlen, zaal klaar zetten en/of opruimen, boterhammen smeren, 
afwas op tochten en/of ontbijt busreis, bestellen nieuwjaarsfeest, pannenkoeken bakken, . . . 
voor elke taak hoe groot of klein, ganse dag of deel ervan, in de kijker of achter de schermen . . . 

Telkenjare is het mijn zware taak de lijst bij te houden (van hoevetocht 2017 tot en met 
halfoogst 2018) en hopelijk niemand te vergeten . . . vandaar deze lijst helpers : 

ACCOU  ROOS, AMERLINCK EDDY, BULTE MARIE-LOUISE, CALLENS GINO, CAPON ERIC, CAPUZZIMATI 
NATALINO, COTTYN ETIENNE, DEBUYCK FRANS, DECLERCQ CRISTELLE, DECLERCQ MARLEEN, DECORTE 
CHANTAL, DEFRANCQ RIK, DEGROOTE NOELLA, DEJANS CHANTAL, DELANNOY SOPHIE, DERYCKE MARIE-
THERESE, DEVELTERE KATRIEN, DUMORTIER ANN, DUMORTIER CHRISTINE, DUMORTIER LUC, FAES 
HUBERT, FLAMEZ LIEVE, GHEYSEN MARIJKE, HENNIN FRIEDA, HIMPE PATRICK, HUYSENTRUYT CHRISTINE, 
KINDT RITA, LIETAER NICOLE, MAES FREDDY, MASSELIS MARC, MINNE MONIQUE, NAERT CHRISTINE, 
PATTYN ARLETTE, PEERS ROLAND, PEIRS JAN, REESINK JAN, REYNAERT FREDDY, STEVENS FREDDY, 
TYTGAT NATASCHA, VANCOILLIE KRISTINA, VANDAELE GEERT, VANDENBERGHE RUDDY, VANDEZANDE 
LEEN, VANHAUWAERT GEERT, VANHAUWAERT MAGDA, VANHEE CARL, VANHEE DIDIER, VANHOUTTE 
ALAIN, VANLERBERGHE CHRISTOPHE, VANLERBERGHE FILIP, VANOVERBERGHE LUCRECE, VANSTEENKISTE 
MARC, VERBEKE ANN, VERCAUTEREN FRANK, VERDUYN DIRK, VEREECKE ANNE, VEREECKE LIEN, 
VEREECKE MARC, VERMANDERE PIETER, VIERSTRAETE SABINE, WITDOUCK ANDRE, WYDAEGHE STEPHAN. 
EN ONZE NIET-LEDEN NIEUWJAARSFEEST-BESTELLERS :  
                                        Declercq Rik & Cottyn Christiane, Dessein Eric & Vereecke Maria, Andre & Regine. 

 

In totaal 68 medewerkers ! 
Jullie worden uitgenodigd op : 
 

zaterdag 13 oktober 2018    (steeds 2de zaterdag van oktober) 
in de BAMO Jongensschool  -  Kasteeldreef  -  MOORSELE 
om 19u00 starten we met een aperitiefje 
om 20u00 bieden we een kleine maaltijd aan  

LET OP : er wordt geen aparte uitnodiging meer verstuurd (besparing portkosten, zelfde info 
nog eens apart versturen is verspilling en kan beter aangewend worden!).  

VOOR DE PRAKTISCHE REGELING DIEN JE TE VERWITTIGEN ten laatste op vrijdag 5 oktober !  
Dit kan enkel via mail aan het secretariaat  marcmasselis@hotmail.com , OF telefonisch bij de 
voorzitter Etienne (056/41 35 63 of 0494/58 27 05 GEEN SMS !!). Ook als je NIET aanwezig kan 
zijn, is het altijd fijn een seintje te ontvangen. DANK U ! 

(indien uw echtgeno(o)t(e) aanwezig zal zijn, en niet behoort tot de groep helpers, wordt een kleine bijdrage van 15 euro gev raagd). 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
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                         SCANNING - Electronisch inschrijven.  
                           en LIDKAART VERGETEN ?   

De elektronische inschrijving op de wandelingen is na een lange 
inlooptijd meer en meer een gewoonte geworden waar niemand nog 
van opkijkt.  

Toch gebeurt het vaak dat een wandelaar zijn lidkaart niet bij de hand heeft en zijn lidkaartnummer niet 
van buiten kent of nergens heeft opgeschreven. Het gevolg is heel wat frustratie bij de wandelaar  
en problemen bij de organisatie om een correcte uitslag aan te bieden. Als niet geregistreerd clublid  
tel je niet mee in de uitslag en zal je verplicht worden je in te schrijven als  
niet-aangeslotene zonder ledenkorting.  

Dit probleem is gemakkelijk te vermijden voor bezitters van een smartphone  
of iPhone. Je telefoon heb je meestal bij de hand en wanneer je daar een app  
op plaatst die ‘klantenkaarten’ verzamelt  dan kan je je lidkaart altijd en overal 
bij de hand hebben. Op deze app (STOCARD - zie embleem), kan je al jouw 
klantenkaarten (en dus ook je lidkaart) opslaan en maak je een elektronische 
kaartenhouder. Een andere app die klantenkaarten verzamelt kan natuurlijk ook, 
dit is maar één van de vele voorbeelden ! 
Geen uitpuilende portefeuilles of geldbeugels meer door een overvloed aan plastiek kaartjes. Voortaan kan 
je je dus aan de inschrijvingstafel aanbieden en je lidkaart tonen op je mobieltje (geen internetverbinding 
nodig). De inschrijver zal je kaart scannen en klaar is kees. Dit systeem wordt al door heel wat mensen 
gebruikt en scoort een recensie van 4,6/5 (op 25/8/2018 waren er 290.454 gebruikers), wat heel hoog is 
voor een app. Deze app is bovendien volledig gratis ! 

Onze klevers zijn ook nog steeds een handig hulpmiddel (uw lidnummer staat erop!), maar dan moet  
de organisatie weten hoe ze dit moeten inbrengen. Geen scanning van de blauwe klever natuurlijk, maar  
de cijfers als volgt in te typen  WSVL/1234567 (cijfers van je lidnummer). 

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

 Nieuwjaarsviering WSVL - Huldigingen 

Deze vieringen gaan door in elke regio en zijn steevast een leuk ontmoetings-

moment voor leden en clubbestuurders.  

Op deze vieringen worden verdienstelijke leden gehuldigd (foto dd.  19/1/2017 

Urbain Porte met 2.000 tochten).  

Clubleden die 20.000 km of veelvoud (40.000, 60.000, enz) ervan of 1.000 

tochten of veelvoud (2.000, 3.000 enz) ervan, behaalden in de loop van 2018 

krijgen hiervoor een aandenken.  

De Nieuwjaarsbijeenkomst voor West-Vlaanderen gaat door op 
24/01/2019  in  Zaal d'Oude Melkerij, Stationsstraat 143 b, 8830 Hooglede -Gits. 

Gevierden kunnen inschrijven via hun secretariaat (Marc Masselis, marcmasselis@hotmail.com ). Zij laten weten voor 

welke categorie ze gelauwerd willen worden (afstand of aantal tochten ; let op 1x een keuze gemaakt kan je enkel nog  

in dezelfde categorie gevierd worden !!). De secretaris doet nazicht, en bevestigd aan WSVL via de website van  

WSVL (clubportaal: evenementen).  Gevierden nemen GRATIS deel ! 

Via het tijdschrift  ‘WALKING MAGAZINE’  zal eveneens een oproep worden geplaatst, en dit naar ALLE LEDEN (dus ook 

niet-gevierden kunnen deelnemen). Zij dienen zich eveneens via hun eigen secretariaat in te schrijven !  Er wordt  

40,00 euro per persoon aangerekend en dient betaald op onze clubrekening  (zie blz 2) met melding :  

“viering WSVL  24/1/2019”. Gelieve ook een mail te sturen naar je secretaris zodat die alles gemakkelijk  

kan bijhouden. 

LIMIET INSCHRIJVING (betaling op rekening)  = 25 december  2018 !!   zodat ik nog de nodige tijd heb om 

alles in orde te brengen bij de federatie. DANK U voor uw begrip. 

DIT FEEST VERVANGT NIET ONS EIGEN CLUBNIEUWJAARSFEEST !! (hierover meer in volgend clubblad). 

 

mailto:marcmasselis@hotmail.com
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 TIPS : hoe hou je wespen weg van je tafel ?. 

De agressieve diertjes zijn deze zomer opvallend talrijker aanwezig dan 
afgelopen jaren. Een gevolg van het mooie weer de afgelopen 
maanden. Hoewel de beestjes hun nut hebben (ze vangen immers 
muggen), kunnen ze ook behoorlijk vervelend zijn als je buiten aan  
het eten bent. Met deze trucjes houd je ze op een veilige afstand  
van je gasten aan tafel. 

Wespen zijn op dit moment op zoek naar twee dingen: suikers (waar ze hun energie uit halen) en vlees (dat 
ze gebruiken als voedsel voor hun larven). Ze komen dus niet alleen op zoetigheid af, maar evenzeer voor je 
salami tussen je boterham of vlees voor de BBQ. 

1. Halve citroenen op tafel met kruidnagel erin, dan blijven ze wel een tijdje weg. Al is het effect eerder 
beperkt: de concentratie van de geuren is te laag om de wespen blijvend weg te houden. 

2. Etherische oliën zijn geconcentreerder en hebben dus een beter afschrikkend effect. Welke 
geuren? Citroengras, kruidnagel, geranium, rozemarijn, lavendel en venkel. Gebruik een porieuze steen 
en druppel de olie erop, plaats die steen in de buurt van of op je tafel. 

3. Ruim gemorst eten altijd op ! Wist je dat wespen een uitstekend geheugen hebben? Als ze weten waar 
ze lekkers kunnen vinden gaan ze altijd terugkeren naar die plek(ken). Afschrikmiddelen zoals hierboven 
helpen dan niet, als een wesp eerst het eten rook, zal ze terugkeren naar je tafel. Wees ze dus slim af en 
plaatst dus eerst je geuren vóór je het eten serveert. 
Laat vooral fruit niet op tafel staan en als je een fruitboom hebt, raap de vruchten (lees: een bron van 
suiker) op, dan zoemen er minder wespen rond. 

4. Wesp dood, ruim op !  Als het gif uit de angel op het tafellaken achterblijft, ruiken andere wespen het en 
komen ze er agressief op af (zijn ze slim?). 

5. Installeer een wespenval ! Het is geen wespvriendelijke manier, maar het betekent ook geen al te grote 
aanslag op hun bestaan ( de wespen die we zien, is slechts een klein deel van de kolonie!). Veel hoeft het 
niet te kosten, iedereen heeft ze al zien hangen die zelfgemaakte wespenvallen.  

> neem een petfles en snijdt er de top van af (bijna halverwege) 
> Draai het bovenste stuk omgekeerd in het andere deel van de  
     fles zodat je een trechter krijgt.  
     Zorg ervoor dat de wespen straks niet aan het topje kunnen  
     (anders kunnen ze zich eruit trekken!) 
> Giet nu een laag suikerwater of ander lokmiddel op de bodem.  
     Het kleverige goedje zal de wespen lokken en vasthouden.  
     Hang ze niet vlakbij de eettafel en maak de val geregeld leeg  
     op een veilige plek. 

6. Doe water in een doorzichtige plastiekzak en hang die op in de zon. Door de reflectie en 
regenboogeffect zorgt ervoor dat wespen gedesoriënteerd worden. Als de zon eventjes schuilt, is het effect 
weg en helpt het niet. 

7. Laat het wespennest verwijderen door profesionelen ! Doe het vooral als het echt stoort : naast je 
tuinpad, aan huis, . . .  

Weet tenslotte dat wespen, net als bijen en andere insecten, ook nuttige dieren zijn. Ze vangen 
bijvoorbeeld heel wat ‘vervelende’ muggen, vliegen en rupsen !  Dat aantal kan per wespennest oplopen 
tot 100.000 insecten per dag. 

BRON : info via meerdere sites op internet 
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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! (dit bespaart ons onnodige portkosten) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 bi jzonderheden! 

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

HET WANDELEND PAARD VZW 
(5477) 

zaterdag 

22SEP 

23e Steepletocht 
Via natuurgebied    .  
De Slekkeput ga je richting 
Zulte. Mogelijkheid om de ambachtelijke leerlooierij Altan 
te bezoeken.  Men maakt er lederen vellen van bv. 
kalfsleder, struisvogel.  
Het ganse productieproces gebeurt op ambachtelijke 
wijze. Dit authentieke gebeuren stellen we graag voor aan 
het brede publiek met een bezoek aan de leerlooierij. 
Een streekbiertje degusteren behoort ook tot de 
mogelijkheden. 

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

 

  

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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 42e Tabakstocht, zondag 23-09-2018,  6 - 12 - 15 - 21 - 28 - 35 - 42 km. 

Alle afstanden wippen Frankrijk binnen via onze mooie nieuwe brug over de Leie, om dan via een vroegere 
arbeiderswijk van Noord-Frankrijk en het gezellig wandelbrugje over de oude Leiearm het gebied van de 
Balokken te bereiken. Wij verlaten de Balokken langs het voetgangersbrugje over de "nieuwe" Leie.  Als je 
het brugje bijna over bent dan moet je even naar links kijken waar je het kunstwerk "De Blauwer", 
ontworpen door oud-Wervikaan Jan Desmarets, kunt zien. 

Van hieruit trekken wij naar het Nationaal Tabaksmuseum waar het parkoers even doorloopt en dat je met 
je deelnemersbewijs van onze Tabakstocht die dag gratis mag bezoeken. Zeker een bezoekje waard, want 
hier wordt de geschiedenis van het rijke tabaksverleden van Wervik uit de doeken gedaan. 

Ook onze imposante Sint-Medarduskerk, die hier domineert, is in de namiddag gratis te bezoeken. 

De langere afstanden zoeken de Kruiseekse hoogten op en de langste afstanden krijgen er nog een stapje 
door Laag-Vlaanderen bij.  Zo kan iedereen aan zijn trekken komen. 

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

16de  Waterhoektocht  
op zondag 7 oktober 2018 

4 - 7 - 14 - 21 - 30 km 

WATERHOEKSTAPPERS 
wsvl 5345 

In het Z-O van W. Vl., waar het golvend 
landschap de aanloop vormt tot de Vlaamse 
Ardennen, ligt de streek die Stijn Streuvels in 
zijn werk zo vaak heeft beschreven.   
Het O.C. De Spoele te Otegem, is de ideale plek 
om te vertrekken langs de vele kerkwegels, een 
echt wandelparadijs. 

Otegem,'t kleinste dorp van Zwevegem, heeft geen 

rivier, geen grote baan of station, 

maar ligt wel uitgestrekt op de heuvelrugge tussen 
Schelde en  Leie. En een spreuk die zegt, 
  “Tiegem, berg en dal, Yvegem lang en smal,  
   maar Otegem de fleure van al”. 

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

   4de  Ardooise Veldtocht  
   zaterdag 20 oktober 2018. 
Rustige, landelijke herfstwandeling.  Alle afstanden gaan door het Provinciaal 

Domein 't Veldbos. De grotere afstanden wandelen ook door het Rhodesgoed. 

Lees meer: https://www.spartastappers.be/wandelingen/ 

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

 Jacques Breltocht  
  Zandvoorde     21/10/2018 
Tocht richting Zillebeke langs plaatsen waar de vader van 

chansonnier Jacques Brel zijn jeugd doorbracht. 

https://www.spartastappers.be/wandelingen/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.spartastappers.be%2Fwandelingen%2F
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Waarom de Jacques Breltocht ? Zandvoorde (kleinste deelgemeente van Groot-Zonnebeke, met zijn 477 
inwoners) wordt wel eens het Belgische Breldorp genoemd, en dit vinden de inwoners dan 
ook maar terecht. Verschillende Brel’s werden hier geboren en er was zelfs een 
burgemeester, Jean Augustin Brel, de vader van Romain Brel, die op zijn beurt de vader 
was van Jacques Brel. 
Romain werd in Zandvoorde geboren en daar wordt aan herinnerd op een bronzen  
plaat aan de gevel van het geboortehuis, dat juist naast het dorpsplein ligt 
(Zandvoordestraat 45). Dit is dus niet het geboortehuis van Jacques Brel, wat wel eens 
wordt beweerd, want die is in Schaarbeek geboren. 

Wij hebben een aanbod van 6 wandelingen  waarvan de werkelijke afstand varieert tussen  
6 km en 27.3 km. De twee kleinste afstanden van 6 en 10,6 km zijn tevens volledig toegankelijk 
gemaakt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers mits inpassen van een keuze tussen verhard en 
onverhard. Dit is een nieuwigheid in vergelijking met vorige evenementen. Er was vraag naar 2 afstanden 
voor minder mobiele wandelaars. De overige afstanden zijn: 12,6; 16,7; 20,9 en 27,3 km. 

Er zijn bossen, licht glooiende landwegen en ook heel wat bezienswaardigheden. De streek heeft enorm 
geleden onder de alles verwoestende Groote oorlog; ze ligt bezaaid met talloze begraafplaatsen en 
herinnering. Naargelang de afstand loop je door het Zandvoordebos, het Gasthuisbos of het Papenelstbos. 

Op de 5 km kom je langs de statige Sint Batholomeus-kerk en het monument van de Royal Welsh Fusiliers. 

Tijdens de 10 km kom je voorbij het Household Cavalery Memorial, het geboortehuis van R. Brel  
en een Duitse commandobunker (gratis te bezoeken).  
Het gaat richting de Franstalige kant met rustpost in Komen  
Ten Brielen om dan via rustige wegen terug naar Zandvoorde te 
trekken. 

Op de 12 km kom je ook in Hollebeke. De 15 km volgt het traject 
van de 12 km tot in Hollebeke (rustpost). Tijdens de lus van 5 km 
kom je in provinciedomein de Palingbeek terecht met een passage 
langs het golfterrein. Vanuit de rustpost in Hollebeke keer je via onverharde en rustige wegen terug naar 
Zandvoorde. 

De 20 km krijgt er een toetje bovenop in de Palingbeek. Er is de passage door een volledig nieuwe  
land-art-installatie: het CWRM, het Coming World Remember Me. 
Het is een toegankelijke en respectvolle herinnering aan  
het onmenselijke leed dat miljoenen mensen honderd jaar geleden 
moesten ondergaan wegens een wereldwijd gewapend conflict.  
Elk van deze 600.000 beeldjes van deze participatieve installatie is 
een vredevol 
statement van 

alle projectpartners en van de tien-duizenden peters en 
meters die actief hebben deelgenomen.  
Als je deze site bezoekt, word je overdonderd en heel, 
heel stil. Na de laatste rustpost in Hollebeke krijg je 
nog heel wat onverhard onder de voeten geschoven. 

De 26 km heeft veel gemeen met de 20 km maar na 
de laatste rust in Hollebeke komt er nog een stuk bij 
richting Komen Ten Brielen voor de rustpost. Dan gaat 
het ook richting einde met nog een passage langs het 
Zandvoorde British Cemetery. 

Tekst: Luc Bossuyt     &     Foto’s: Frans D’Haeyere 

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

 



 

 

 

7mijl-stappers   MOORSELE 
 

  
 

BELANGRIJKE DATA 
 feesten :    > HELPERSFEEST  zaterdag  13 oktober 2018 

        > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  11 januari 2019 

 tochten 2018 :  > zaterdag    24 nov   19de HOEVETOCHT 

 tochten 2019 :  > zondag 14 april :  19de STEKSELTOCHT 

 > vrijdag  7 juni :  14de SINKSENTOCHT 

 > donderdag 15 augustus : HALFOOGSTTOCHT 

 > zaterdag 30 november : 20ste HOEVETOCHT 

 

          

          

Neem regelmatig een kijkje op onze WEBSITE  

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

 

of op Facebook                           .  

we hebben ook een ”besloten groep” 

http://www.bloggen.be/7mijl_stappers/
https://www.facebook.com/7mijlstappers/?fref=ts

