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 Werkten mee aan dit clubblad : Anne Vereecke,  Guido Deleu, Jan Peirs,  
  Aiko Vandendreschs, W.S.V.L.vzw   en  onze  SPONSORS !. 

                                             eindredactie en lay-out :  Marc Masselis. 

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

Er is nog geen nieuws omtrent de spaaractie WSVL 
voor de PONCHO/RUGZAK met het boekje 
‘Limited Edition’.                  Gaat deze actie door ??  
Reeds heel wat tochten zijn afgelast, ook deze waar 
het geschenk verkrijgbaar zou zijn (5 van de 8!) . . .  
Ten gepaste tijde komen we hierop terug ! 
Het geschenk kon/kan enkel en alleen afgehaald worden op één 
van de onderstaande 8 evenementen van Wandelsport Vlaanderen 
vzw, maar meerdere werden geannuleerd. 

 5 regionale wandeldagen 2020 : Antwerpen 29/03/2020 (afgelast) ,  

           Herzele (O.Vl.) 3/05/2020 (afgelast) , Zavantem (Vl.Brabant) 10/05/2020 (afgelast) ,  

           Lummen (Limburg) 23/08/2020 , IEPER (W.Vl.) 12/12/2020. 

  Vlaanderen Wandelt op zondag 26/04/2020 (beide afgelast) : KOKSIJDE en Asse. 

  Wandelbeurs zaterdag 26 & zondag 27/09/2020 : Mechelen. 
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                                          Woord van de voorzitter.  

Beste wandelvrienden, 

2020, het wordt een speciaal jaar, dat eerste jaar als voorzitter van 

onze club. Veel echte arbeid heb ik er nog niet aan gehad. Kopzorgen 

des te meer : vooral wat zullen we moeten annuleren en wanneer 

kunnen we terug starten. 

Er zijn reeds 2 tochten geannuleerd en 2 busreizen afgelast. Hopelijk kan de vervangende 

busreis op 27 september naar Onkerzele toch eindelijk doorgaan, en dat met ontbijt ! Ook 

onze Halfoogsttocht met de MannaVital-Leietocht (50km), die toch een hoogtepunt van ons 

jubileumjaar is, zou ik toch heel graag zien doorgaan. Maar dat hangt niet alleen van de 

Belgische regering af, ook die van Frankrijk zal groen licht moeten geven. We blijven 

duimen. 

De spaarkaarten die met het vorig clubblad meegestuurd werden, 

kunnen gebruikt worden om de BBQ aan te steken.  

We (het bestuur) kijkt uit naar een andere oplossing voor  

ELK clublid. 

Ook al zijn er geen georganiseerde wandelingen momenteel, hoop ik dat de kuiten toch 

hun souplesse niet verliezen. In de gemeente zijn er enkele gemarkeerde wandelingen 

(Kezelbergpad, Hoevepad, Dementie-wandeling in de 3 deelgemeentes, Guldenberg-

wandeling, . . . ). Maar ook de wandelknooppunten in onze Provincie kunnen benut 

worden. Net zoals de wandelingen uitgestippeld door de Provincie zelf (voorbeeld Vorte 

Bossen in Doomkerke, de Gasthuisbossen in het Ieperse, . . .). Bij mooi weer, met de fiets er 

naartoe en van daaruit stappen. Kwestie van in form te blijven !  

Ik hoop dat jullie allemaal gezond mogen blijven. Hou jullie aan de vooropgestelde 

maatregelen en graag tot weldra. Het gaat jullie goed ! 

 
 

         TOT  DAN  !    jullie voorzitter    Anne  
================================================================= 

   
PRIVACYVERKLARING  (korte versie) 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door wandelclub “de 7mijl-stappers Moorsele” feitelijke vereniging, aan-
gesloten aan Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL) onder clubnummer 5411. Dit gebeurt voornamelijk voor leden-
beheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van je lidmaatschap.  
De volledige verklaring is op eenvoudige vraag aan het secretariaat te bekomen, of via onze sociale media. 
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?    . 

 

 

datum Tochtnaam Naam organisator
C

lu
b

 

n
r

7
m

ijl

T
o

ta
a
l

18/01/2020 Finalewandeling Walk 2 Gether 2019 Wc. Zandstappers vzw 1044 1 1.475

18/01/2020 12e Winterwandeling Omloop Kluisbergen vzw 3034 9 1.603

18/01/2020 Nieuwjaarstocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 11 1.422

18/01/2020 Moezeltocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 36 2.008

19/01/2020 Sint-Antoniustocht WSV De Kadees vzw 3063 3 2.519

19/01/2020 10e Tocht van de Marchmannekes De Marchmannekes Waarschoot 3506 3 1.756

19/01/2020 18e Brandweertocht De Tervaete Stappers Keiem 5439 18 2.208

19/01/2020 32e Wintertocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 40 2.136

25/01/2020 Vredeseilandentocht vzw Vredeseilanden 5297 3 2.066

25/01/2020 9e Eierkoekentocht Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 118 1.982

26/01/2020 Aalter in de winter - Viggaaltocht WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 2 1.847

26/01/2020 Manneken-Pistochten - Priortrofee Padstappers Geraardsbergen vzw 3135 3 2.628

26/01/2020 Donkmeertocht - 1e tocht Donkmeertrofee 2020 Boerenkrijgstappers vzw 3450 4 3.780

26/01/2020 Winterzwintocht WNZB Knokke-Heist vzw 5072 5 1.206

26/01/2020 2e War Memories Drevestappers Zonnebeke 5542 77 2.820

28/01/2020 39e Meerhoektocht De Winkelse Stappers 5323 30 892

1/02/2020 13e Doffenwandeling WC Gedoviba vzw 1058 1 1.160

1/02/2020 31e Blasiustocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 36 2.130

2/02/2020 Kruwerstocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 10 1.372

2/02/2020 Bloemendaletocht Wandelclub Beernem vzw 5009 13 1.681

2/02/2020 Prosper De Maeghtwandeling Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 15 1.914

3/02/2020 Maandagtocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 19 1.314

8/02/2020 Tweedaagse Terriltocht Samen Uit Samen Thuis vzw 2042 1 2.007

8/02/2020 28e Valentijntjeswandeling WSV Horizon Opwijk 4300 3 2.090

8/02/2020 Oliebollentocht De Margrietestappers vzw 5276 63 3.224

9/02/2020 22e Strandjutterstocht Spoetnikstappers vzw 5363 1 214

9/02/2020 30e Wintertocht WSK Marke vzw 5012 30 610

11/02/2020 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493 34 1.528

15/02/2020 16e Winterwandeling WSV Baasrode vzw 3082 1 1.708

15/02/2020 20e Geutelingentochten Dwars door Brakel 3107 1 2.083

15/02/2020 Folderwandeling Omloop Kluisbergen vzw 3034 4 657

15/02/2020 Pannenkoekentocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 13 1.998

15/02/2020 Valentijnstocht De Curieusneuzen Pittem 5500 37 1.041

16/02/2020 7e Zwalmse 12-Dorpentocht Op Stap Zwalm 3529 3 620

16/02/2020 2e Toveressentocht Drevestappers Zonnebeke 5542 27 1.068

19/02/2020 Verwenkoffie Midweekwandeling WSV Egmont Zottegem vzw 3163 1 1.978

19/02/2020 14e ROOKOP-wandeling De Witsoone Stappers Krombeke 5180 21 999

23/02/2020 Geuzentocht De Heuvellandstappers vzw 5089 10 692

23/02/2020 17e Aktiv-Wandeltochten De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 20 949

25/02/2020 19e Krokustocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 46 1.305

27/02/2020 De Late Valentijntjestocht Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW5008 2 455

28/02/2020 20e Krokustocht Reynaertstappers vzw 3150 6 1.240

29/02/2020 Krokussentocht Watewystappers Tielt 5423 4 1.569

29/02/2020 Kazemattentochten De 12 uren van Lauwe 5217 54 1.001
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 Waar wandelden de 7mijl-stappers ?    . 

 

 

 

datum Tochtnaam Naam organisator
C

lu
b

 

n
r

7
m

ijl

T
o

ta
a
l

1/03/2020 36e Verloren Kosttocht W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 5100 1 1.643

1/03/2020 6e Kleine Steepletocht Het Wandelend Paard vzw 5477 13 958

1/03/2020 9e 't Voals Plat De Baeckelandt stappers 5534 42 750

2/03/2020 Lentetocht in Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 10 855

3/03/2020 40e Meerhoektocht De Winkelse Stappers 5323 41 958

4/03/2020 4e Schietchampettermolentocht Wandelclub De Kruishoutem Trotters 3538 5 1.105

7/03/2020 M.P.I.-tochten Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 3304 1 1.742

7/03/2020 Krokustocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 74 2.576

8/03/2020 40e Marsen van Aalter WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 2 1.494

8/03/2020 Krokodillentocht Spoetnikstappers vzw 5363 4 615

8/03/2020 33e Dwars door de Westhoek Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 9 985

8/03/2020 25e Lentetocht  De Kindervriend WSK Marke vzw 5012 49 1.315

10/03/2020 Vlasboer Bavo's Lentetocht Bavostappers Bavikhove 5504 14 567

12/03/2020 19e Lentetocht De Tervaete Stappers Keiem 5439 7 821
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 Coronavirus:  cor re c t  ge br u i k  van  ee n  m ondm a sk e r .  
 

Heeft het zin een mondmasker te dragen op straat of op het werk om zich te 
beschermen tegen het coronavirus Covid-19? 

Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano en voorzitter 
van het Wetenschappelijk Comité Coronavirus:  
“Het dragen van een chirurgisch masker heeft vooral 
zin voor mensen die al besmet zijn met het 
coronavirus. Zo’n masker beschermt hun omgeving 
tegen de ziektekiemen die ze bij zich dragen en belet 
besmetting door de druppels die verspreid worden bij 
het hoesten, niezen en praten. 
Ook zorgpersoneel dat werkt in een omgeving waar 
patiënten met het coronavirus worden behandeld, hebben baat bij een masker. Voor de gezonde 
man in de straat heeft het dragen van zo’n masker dus weinig nut.” 

In de maatregelen van 24 april 2020 raadt de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) mensen aan om een mondmasker te dragen.  

Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens  
de afbouw, naast de reeds geldende maatregelen van „afstand‟ en 

„handen wassen‟.  
Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief 
beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt: 

 aanbevolen in de openbare ruimte, 
 verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.  

Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei.  
Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het 
bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. 

 Het is wel van belang om deze op een correcte manier aan te  
 brengen, anders krijg je een vals gevoel van bescherming.  
 

 

Hoe een mondmasker aanbrengen?  

Voor je een mondmasker uit de verpakking haalt, reinig je de handen eerst grondig met een 
desinfecterende alcoholgel of was je je handen gedurende 20 à 30 seconden met water en zeep. 
Controleer het masker op gaten en andere beschadigingen. Het mondmasker heeft meestal een 
boven- en onderkant. Medische mondmaskers (FFP2)  kan je herkennen aan een metalen stukje 
bovenaan. Check ook goed de binnen- en de buitenkant. Meestal is de buitenkant gekleurd of 
bedrukt. 
Vervolgens zet je het mondmasker zo op je gezicht dat je neus en mond volledig bedekt zijn.  
Trek de elastiekjes achter je oren. Als er een metalen strip is bovenaan, kan je een lichte druk 
uitoefenen zodat het masker goed rond je neus aansluit. Trek daarna het masker verder naar 
beneden, over je kin. Er mogen geen openingen zijn tussen het mondmasker en het gezicht, 
want zo glippen virusdeeltjes toch binnen.  
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Het is belangrijk dat tijdens het gebruik de voorkant van het masker niet wordt aangeraakt. 
Gebeurt dat toch? Was dan de handen grondig. 

Hoe zorg je ervoor dat je brilglazen niet aandampen?  

Brildragers ondervinden soms last van aangedampte glazen. Dat komt doordat de warme lucht die 
je uitademt condenseert op de brilglazen. Enkele simpele zaken zouden dat probleem verhelpen. 
Als je een papieren zakdoekje horizontaal vouwt en het tussen je gezicht en de bovenkant van het 
masker legt zodat het over de brug van je neus zit, wordt het vocht uit je adem geabsorbeerd door 
het zakdoekje en raakt het de brillenglazen niet. De beste maskers zijn die met een flexibele 
ijzerdraad. Die kan je mooi vormen rond de brug van je neus waardoor de uitgeademde lucht 
geblokkeerd wordt.  
Ook je bril wassen met water en zeep helpt. De zeep laat een dun laagje op de glazen achter 
waardoor je bril niet kan beslaan.  

Vervang het masker door een nieuw masker van zodra het vochtig is.  

Medische mondmaskers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, werp ze in een afsluitbare vuilnisbak. 
Je kan ze niet opnieuw gebruiken. 

Hoe een mondmasker afzetten?  

Ook het mondmasker afzetten gebeurt op een specifieke manier. De voorkant mag niet 
aangeraakt worden. Verwijder het masker door eerst de elastiekjes van je oren te halen en zo het 
masker van je gezicht te verwijderen. Raak daarbij de voorkant van het masker niet aan. Gooi het 
wegwerpmasker onmiddellijk in een afsluitbare vuilnisbak en was daarna opnieuw de handen 
met een desinfecterende alcoholgel of met water en zeep. Er bestaan ook wasbare mond-
maskers, die onderhoud je het best door ze dagelijks in de wasmachine te steken en te wassen. 

Hebben de stoffen mondmaskers een bepaalde levensduur?  
Mogen ze de hele dag gedragen worden zonder ze te vervangen?  

Steven Van Gucht gaf meer uitleg op de dagelijkse persconferentie (25/04/2020) over het 
coronavirus: “Een levensduur opplakken is moeilijk, het hangt af van de stof”, aldus Van Gucht. 
Belangrijk is dat ze hergebruikt kunnen 
worden. En dat kan door ze een halfuur 
te wassen op 60 graden, of te koken in 
een pot. “Dat is voldoende om het virus 
te doden”, aldus Van Gucht nog.  
Dat kan je blijven doen op voorwaarde 
dat de stof van goede kwaliteit blijft. De 
einddatum moet dus door de gebruiker 
zelf in het oog gehouden worden. 
Een stoffen mondmasker kan je volgens 
Van Gucht de hele dag dragen, zolang 
het niet nat of vuil wordt. Verder raadt 
Van Gucht ook aan om verschillende maskers in huis te halen. Zo hoef je niet elke dag het masker 
te gaan wassen en kan je pas na enkele dagen de was te doen. Het is dus beter om meerdere 
maskers tegelijk klaar te maken voor verschillende dagen. 

 HOU JULLIE GOED EN ZORG VOOR ELKAAR ! 

     “WETEN is niet genoeg, we moeten het TOEPASSEN . . .  
                                        WILLEN is niet genoeg, we moeten het DOEN !” 

(een mooie spreuk van J.W.Von Goethe / www.ingspire.nl) 

 

  

http://www.ingspire.nl/
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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 MEI     

   
 

                          in JUNI.    

   
 
 

01 VANHEE ERIC

02 VAN RYCKEGHEM MARNIX

02 DELRUE INGRID

03 DERUYTERE RAOUL

03 VERHAEGHE NICO

04 TANDT MONIKA

05 HANTSON LINDA

05 DESSEIN TRUI

05 VUYLSTEKE LORENZO

06 FAES HUBERT

06 HUYSENTRUYT CHRISTINE

06 DEGRYSE FABIEN

06 HERREGODTS KATRIEN

09 DE BEUF WIM

10 DAVID KURT

11 DEROO RIK

12 COKELAERE DIRK

12 SABBE JOKE

13 VANDENBERGHE RUDDY

13 REESINK JAN

13 DELECLUYSE CINDY

14 FIEVE ETIENNE

14 VANMARCKE GERDA

17 MAHIEU MICHELE

18 MINNE MONIQUE

18 VANDEVELDE KURT

18 MICHELS LUNA

19 DERYCKE MARIE-THERESE

19 PEIRS JAN

20 GHESQUIERE LUTGART

20 VYAENE GERDY

21 VANDENBUSSCHE TREES

21 CALLENS GINO

22 PATTYN LUDWIG

22 DECHERF JOHAN

23 PORTE URBAIN

23 COURTENS RIKA

24 DEKEIREL FABIENNE

27 VERSPEELT WERNER

27 VERMEULEN RHUNE

28 CLAEYS CARINE

28 STAELENS KURT

29 VINCK ELISE

29 ACKE ANITA

31 COONE MARNIX

02 VERMEULEN JOHNNY

03 LIBBRECHT DORINE

03 VANDORPE IEBE

05 AMERLINCK EDDY

05 WYDAEGHE STEPHAN

11 BOSTOEN DANY

11 VANCOILLIE KRISTINA

12 DEPAUW MARLEEN

13 BULTE MARIE-LOUISE

13 VERFAILLIE JOCELYNE

13 SEELDE IVAN

13 NEVE SOFIE

14 DESSEIN RIA

15 VERFAILLIE GHISLAIN

18 VANDERPLANCKE CARINE

18 VERBEKE ANN

18 DEBOUCK CHRISTA

19 HIMPE HANS

21 FLAMEZ LIEVE

21 DE BUYCK MARIJKE

21 DEPREZ MIA

21 SEDIRA INGE

22 LAZOU ROWINA

24 DEBUYCK FRANS

25 BOGAERT RUDY

27 COTTYN JENCO

28 VANLERBERGHE CHRISTOPHE

29 VANDENDRIESSCHE JOHN

30 VANDEWYNCKELE FONS
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       in JULI. 

   

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

 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 jullie 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  
Sommige overlijdensberichten kunnen niet worden gepubliceerd, 

doordat wij geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, of op vraag 

van de familie.  

Toch bieden wij de leden met een verlies in de familie, onze oprechte deelneming.  

Mogen jullie troost vinden in de warmte van de vriendschap en medeleven, in de liefde van  

de familie, en dat ze kracht putten uit de goede herinneringen ! 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Een minzaam man, een goede vader, aan wie we allen erg gehecht waren,  
heeft ons verlaten. Daarom zijn we heel bedroefd u het heengaan te melden van   

Marc Warmoes (°20 oktober 1938  -  †31 januari 2020), jaren lid van onze club  

en echgenoot van clublid Marie-Jeanne Debonne. 

  Vier jaar lang vol ongeloof, hoop, ontgoocheling, twijfel . . .  
  tot het verdict kwam dat de trukendoos leeg was.  
  Nu moet ik verder zonder jou, je stem zal ik nooit meer horen.  
  Nooit meer je arm om me heen, ik voel me hopeloos alleen.  
  De mooiste herinnering zal zijn mijn leven met jou, dat was fijn.  

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

01 DELVA DANNY

01 VANHEULE MARTINE

01 DEKEIREL DIDIER

03 NOLF JOHNNY

03 VANESSCHE MIA

04 VANDAMME FRANKY

05 VAN WUYTSWINKEL FRANS

05 NAERT RINA

07 CRUYCKE GEERT

07 DEMUYNCK SABINE

08 GUILBERT STEPHAN

09 HANSON LUC

09 VERDUYN DIRK

09 PLANCKAERT CHRIST

10 VANDEN BULCKE LIEVEN

11 WITDOUCK MARIA

11 CALLENS RUDY

12 VALLAEYS MIEKE

15 DETAVERNIER JELLE

16 DEFLO ELSIE

16 VERFAILLIE SEPPE

17 FEYS HILDE

18 OPSOMER GERDA

20 SNAUWAERT LYDIE

20 LEFEBVRE ANNELIES

22 LANNOYE LINDA

22 MESSIAEN DIRK

23 DEDEYNE ANN

24 VANOVERBERGHE LUCRECE

24 CLARYSSE MARLEEN

25 VERHAEGHE ANNE MARIE

27 VERHAEGHE DENIS

27 VEREECKE ANNE

27 CARLIER VEERLE

29 VERMOERE FRANCINE

29 MARYSSE VERONIQUE

30 AGNELLO VINCENT

30 DEBRABANDERE MARIE-JEANNE

30 SABBE YANA

31 DECORTE CHANTAL

31 FIEUX MARIE-CLAIRE

31 VERMEULEN MILAN
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Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan mevrouw Maria 

Vuylsteke (°26 februari 1927  -  †31 januari 2020), (schoon)moeder van ons 

clublid & sponsor Stefaan Gykiere - Accou Judith.  

  Moeder zijn is alles geven, zorg en lijden, l iefde en leven.  
  Moeder zijn is alles derven, alles… en tevreden sterve n. 
  We treuren omdat we je missen.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Allen wat onthutst, melden we het plotse heengaan van de heer  

Michel Witdouck (°01 juni 1932  -  †28 februari 2020), (schoon)broer van  

ons (bestuurs)clubleden Andre Witdouck - Bulté Marie-Louise,  

Maria Witdouck, en Etienne Fievé - Witdouck Monica.  

Nonkel van Eric Vanhee - Witdouck Anne-Mie, Noël Herman - 

Witdouck Rosemie, Luc Vandenbogaerde - Fievé Carine.  

  Wat ben je toch heel onverwacht van ons heengegaan.  
  Jarenlang was je voor iedereen een voorbeeld van grenzeloos doorzettingsvermogen,  
  en een stimulans om altijd het beste van onszelf te geven . 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
We ontvingen het droevige bericht dat de papa (opa) van 

clubleden Evy Maes – Strynck Thomas & kinderen 

Nouna en Silas, die op 9 maart 2020 plots overleden is op 

66 jarige leeftijd.  

  Ik kom naar je toe en pak je vast, heel zacht . . .  
  Mijn ogen stralen en mijn gezicht lacht.  
  Maar ik vecht tegen de tranen als ik zacht “lieve opa” zeg,  
  waarna ik jouw foto, heel voorzichtig weer op tafel leg .  . .  

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

Met droefheid namen we afscheid van de heer Marc Cottyn  
(°22 november 1950  -  †22 maart 2020), (schoon)broer van ons (bestuurs) 

clublid Etienne Cottyn - Pattyn Arlette & Denis Verhaeghe - Liliane 

Cottyn.  

 We missen je zo, het doet verdraaid veel zeer.   Gigantisch is de klap,  
 we zien je nimmer meer.  Die hoop ineens vervlogen, zomaar zonder pardon,  
  het licht is uit je ogen, verdwenen is de zon.  

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

Na een leven van 104 jaar, waarin zowel geluk als verdriet haar deel werd, 

is op 22 maart 2020 rustig ingeslapen mémé Julia Mistiaen (104jaar). 

Vandaag moeten wij u het heengaan melden van onze lieve zus/tante 

mevrouw Fanny Vanderheeren (°15 augustus 1967  -  †23 maart 2020),  

namens ons clublid Gino Callens.  

 De tijd gaat voort, alleen in gedachten kun je terug.  
 Nu is er alleen nog de stilte, het verdriet en de pijn.  
 Denk aan de goede herinneringen, en moge de steun van je vrienden  
 je troost bieden in deze verdrietige tijd.  
 We wensen u en uw familie veel kracht toe bij het verwerken van  
 jullie verlies.  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 Blij Nieuws 
 
17 maart 2020 zal voor velen herinnerd worden als de dag waarop de 
'lockdown-light' in voege ging ten gevolge van het coronavirus. Voor ons zal 
17/03 echter (vooral) bijblijven als de dag waarop ons kleindochtertje 

Amelie Derijcke, iets vroeger dan verwacht, het levenslicht zag.  
Zowel de mama als ons meisje stellen het goed. Grote broer Thibault kijkt  
er alvast naar uit om zijn zusje te mogen zien...  
Wij grootouders, alsook de peter/meter, familieleden, vrienden, ... zullen 
helaas nog een aantal weken (?) geduld moeten uitoefenen. 

PROFICIAT ! 

     aan de supertrotse grootouders   DERIJCKE Ronald & IGODT Sandra. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Nog enkele opmerkelijke gebeurtenissen :   

> Onze wandelclub voorpaginanieuws ! 

 

 

Het 

jubeleumjaar 

2020  

zal er wel  

wat anders 

uitzien  

dan verwacht 

door Covid-19 

(corona) ! 
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> Clublid Guido Deleu en zijn Camino-virus in de Weekbode ! 

 

Camino-tocht is uitgesteld wegens Corona-maatregelen.  
Daarenboven SPONSOREN kan nog steeds t.v.v. de VZW Time for Lyme aan de democratische prijs van  

2 euro per kilometer of veelvouden hiervan (op rek BE41 0835 0022 0010). Wie 20 km of meer wil 

sponsoren kan vanaf 40 euro een fiscaal attest bekomen voor zijn gift (op rek BE62 0015 4723 3761). 

> Clublid AIKO VANDENDRESCHS op TV ! 
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               Secretariaatsberichten 
 

                         Hallo  clubleden,  
 

Wat een jaar . . . wat een FEESTJAAR moest worden lijkt meer op een 
snel te vergeten FLUTSJAAR. Eéntje om snel te vergeten . . . we zijn er 
nog niet door, nog steeds annulaties van tochten, nu al tot eind juni !   

Hopelijk kunnen de maatregelen verder versoepeld worden zodat vanaf 8 juni voorstellen 
kunnen komen hoe we terug kunnen starten met onze organisaties in juli en/of augustus ! 
Reeds 2 tochten afgelast (20ste Stekseltocht op Pasen, door het bestuur beslist vóór  
de opgelegde annulatie door WSVL, en de Sinksentocht waar we eerst hoopten op een 
waterkans/startzaal reeds gewijzigd na bericht annulatie Sinksenfeesten), 2 busreizen  
(29 maart en 7 juni) waarvan we een alternatieve busreis voorstellen op zondag  
27 september naar ONKERZELE. De inschrijvingsgelden werden reeds terug betaald ! 

We kijken nu vooral uit naar de vakantiemaanden met onze SUPERTOCHT van 50 km 
“MannaVital-Leietocht” tijdens onze Halfoogsttocht op 15 augustus 2020. Zeker zal het wel 
enige aanpassing vragen, afstand bewaren, kleinere tafels verder uit elkaar, mondmasker 
dragen, misschien ook wel cashless betalen . . .  

Gisteren (24 april) besliste de gemeenteraad van Wevelgem om 3 werkgroepen op  

te richten: 
• Evenementen en verenigingen (onder leiding van schepenen Lobke Maes en Geert Breughe)  

• Economie (onder leiding van schepenen Kevin Defieuw en Stijn Tant)  

• Welzijn (onder leiding van schepenen Frank Acke en Geert Breughe).   

In elke werkgroep zitten 10 politici, vanuit alle partijen. Ze zullen steunmaatregelen en 
richtlijnen voorbereiden om zo de heropstart van deze sectoren maximaal te faciliteren. 
In de week van 4 mei zitten alle werkgroepen samen. Een overkoepelende werkgroep, 
onder leiding van de burgemeester, waarin ook alle fracties vertegenwoordigd zijn, zal het 
geheel coördineren. 

Laten we hopen dat hieruit concrete voorstellen uit voort vloeien ! 

Maar vergeten we ook niet dat we voor de lange-afstandwandeling van 15 augustus ook 
rekening moeten houden met de Franse maatregelen ! De wandeling start weliswaar in 
Leyedaele – Wevelgem, België, maar de deelnemers reizen naar Sally sur la Lys in 
Frankrijk. Ook zullen bepaalde afstanden van de Halfoogsttocht de „schreve‟ over steken 
(Haluin). Nog heel wat vraagtekens “? ? ? ?”. 
 

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

Onze leden ontvingen bij het vorig clubblad een CLUB-

SPAARKAART. Tot ons spijt zullen wij deze moeten annuleren,  

we kunnen niet alle organisaties verschuiven naar het 

jaareinde/tweede helft (om 4 van de 7 stickers te verzamelen) EN 

financieel moet het haalbaar blijven hé! Er zijn dit jaar weinig 

(geen?) inkomsten te verwachten, terwijl vaste kosten blijven 

bestaan (huur opbergruimte, papieren clubblad, ledenbijdrage 

WSVL, . . .). WE ZIEN ZEKER UIT NAAR EEN LEUKE GADGET BIJ 

HET HERNIEUWEN VAN HET LIDGELD in november  

als geschenk voor ons jubileumjaar ! 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 
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Sommigen zouden suggeren om een deel van het lidgeld terug te krijgen, maar  

weet dat u OOK NU verzekerd bent op je eigen wandelingen! Hier enkele nota‟s  

uit de polis-informatienota (volledige nota op www.wandelsportvlaanderen.be, 

https://images.wandelsportvlaanderen.be/20187128194498-verzekeringen.pdf) : 

Enkele belangrijke passages uit het luik Lichamelijke Ongevallen : 

Wat zijn verzekerde activiteiten?  

Het beoefenen van de wandelsport (= 

hoofdsportactiviteit), sportneven-

activiteiten (bv. occasionele 

fietstocht,…) en niet-sportactiviteiten 

(bv. ledenfeest, bbq,…) in federatie- 

of clubverband. Daarnaast zijn leden 

van WSVL vzw ook verzekerd bij 

private wandeltochten 24/24 uur,  

7 dagen op 7, zowel in binnen- als 

buitenland. 

Zowel leden als niet-leden zijn 

verzekerd tijdens de wandeltocht 

georganiseerd door een Wandelsport Vlaanderen wandelclub. De leden van Wandelsport 

Vlaanderen vzw zijn eveneens verzekerd bij deelname aan een georganiseerde 

wandeltocht van FFBMP en VGDS. 

➢ Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours begeeft, is het 

belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te houden. Bij gebeurlijk ongeval is de 

inschrijfkaart/betaalbewijs vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.  

➢ (! Opgelet enkel leden) Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de 

federatieleden zijn verzekerd op weg naar en van de wandeltocht. Niet-leden genieten dus 

niet van de verzekering op weg naar en van de wandeltocht.  

➢ (! Opgelet enkel leden) Leden zijn ook tijdens de individuele wandelsportbeoefening 

verzekerd: bij een ongeval tijdens de individuele wandelsportsportbeoefening vraagt het 

slachtoffer zijn/haar eigen club om een ongevalsaangifte op te maken.  

➢ Niet-leden zijn niet verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een 

occasionele fietstocht,… Medewerkers aan dergelijke activiteiten zijn daarentegen wel 

verzekerd op die activiteiten.  

Wat is een ongeval? Onder „ongeval‟ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de 

oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een 

lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen ongeval. 

Opmerking: voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt ook hartfalen als ongeval 

beschouwd. 

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

Nog even stand van zaken omtrent de MannaVital-Leietocht 50km  

15.08.2020  

De inschrijvingen verliepen heel vlot . . . hierdoor hebben we het 
deelnemersaantal verhoogd van 75 naar 90 wandelaars !   
 

Op 27/04/2020 tellen we 83 deelnemers  
 

We volgen alvast het Corona-nieuws op de voet en  
houden ons ondertussen aan de regels.   

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://images.wandelsportvlaanderen.be/20187128194498-verzekeringen.pdf
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Op 27 april 2020 telt onze Club : .449. leden. 

 WELKOM in onze club : 
 

IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET WORDEN SLECHTS BEPERKTE GEGEVENS GEPUBLICEERD  

  Veel wandelplezier als 7mijl-stappers  ! ! 
 

 

Slechts een kleine aangroei sinds 1 februari, maar daar zal de Corona-crisis wel voor iets 
tussen zitten. Al zien we dat WANDELEN zeker veel beoefend wordt, maar dan in eigen 
omgeving. Misschien krijgen velen de smaak te pakken en sluiten op onze eerstvolgende 
wandeltocht aan (zodra organiseren terug mogelijk is!). 

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

Beste leden, 
in deze moeilijke tijden is het soms kort op de bal spelen . . . dat gebeurt het gemakkelijkst 
via onze F-bookpagina en indien clubgebonden via de besloten/privé groep. 

Er zijn nog steeds leden die op F-book zitten en niet tot de groep, ENKEL VAN EN VOOR 
CLUBLEDEN, aangesloten zijn. Om zeker te zijn dat het over een clublid gaat is het 
beantwoorden van de 2 vraagjes noodzakelijk (clubnummer en lidnummer) !  
Sommige profielen hebben niet eens een foto (hoeft niet voor mij) en zonder melding van 
LIDNUMMER (ter controle) kom je er niet in ! 

Wie niet op F-book zit, maar wel internet kan ook onze BLOG nakijken (meestal minder 
snel aangepast, maar belangrijke berichten proberen we via die weg ook kenbaar te 
maken (meestal algemeen openbare berichten als wandelclub). 

Soms is een EMAIL heel handig, maar dan dient die 
correct te zijn !  
Onlangs enkele onafgeleverde berichten verstuurd (o.a. 
omtrent busreis 29 maart, annulatie Stekseltocht, . . .). 

Recipient address rejected: User Unknown : 
diana.mortier@telenet.be , marino.planckaert@hotmail.be , 
delrue.ingrid@skynet.be , martin.lezy@skynet.be , 
viaene.marleen@hotmail.com , nico.lobbens@hotmail.com ,  

massey-haris@hotmail.com . 

Graag een mailtje naar mij marcmasselis@hotmail.com  

Van andere personen heb ik helemaal geen email-adres, 
al is er zekerheid dat ze ene hebben (zitten op F-book). Geef me aub uw mailadres.  
Het is zeker niet de bedoeling maandelijks te mailen, maar enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden. (GSM-nummer is ook handig, daar kan een sms naar gestuurd worden, 
of ingesproken). 

Dit helpt ons om onnodige kosten (uitprinten bericht, verzendingskosten, … ) te doen. 
 

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

 

448

13 30/03/2020 DELAHAYE JOHNNY WEVELGEM

449

14 VAN DER BORGHT ANNIE

mailto:diana.mortier@telenet.be
mailto:marino.planckaert@hotmail.be
mailto:delrue.ingrid@skynet.be
mailto:martin.lezy@skynet.be
mailto:viaene.marleen@hotmail.com
mailto:nico.lobbens@hotmail.com
mailto:massey-haris@hotmail.com
mailto:marcmasselis@hotmail.com
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            WANDELKALENDER.  

Voor een volledig en uitgebreid aanbod van 
wandeltochten 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 !  

                                     Startplaatswijzigingen en andere wijzigingen aan Wandelkalender                
                              staan op de homepage van de website van Wandelsport 
Vlaanderen. Je kan ook de superhandige gratis mobiele app “wandeltochten” 
downloaden vanuit de App Store of Google Play en installeren op je smartphone.  

 Op die manier heb je de ACTUELE wandelkalender altijd bij de hand.  
In deze tijd van annulaties zeker niet te missen ! 

TIP : voeg uw lidkaart bij uw klantenkaarten in een handige APP !  

Zo hebt u ALTIJD uw lidkaart bij de hand. Want GEEN lidkaart = prijs Niet -

Federatieleden (min. 0,50 euro duurder!)  

MOMENTEEL ZIJN ALLE ORGANISATIES ONDER WSVL vzw GEANNULEERD 
TOT EN MET 30 JUNI !  Vandaar geen publicatie van tochten ! 

Tenslotte, het is nooit de bedoeling bepaalde wandeltochten extra aan te moedigen tot 
deelname. Onze club staat bekend voor  .GEEN VERPLICHTINGEN, GEEN 

KLASSEMENTEN..  

 

  

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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7mijl-stappers   MOORSELE 

  

BELANGRIJKE DATA 
tochten 2020 :  >  zaterdag 15 augustus : 15de HALFOOGSTTOCHT 

    jubileumtocht   -  MannaVital - Leietocht  (50km) ! 

    >  zaterdag 28 november : 21ste HOEVETOCHT 

busreizen 2020 :    >  zondag  27  september  MET ONTBIJT  naar  

                                                     ONKERZELE (O.Vl.). 

        > zaterdagnamiddag  31  oktober   

            Halloween  Pompoentocht  in  Zottegem 
 

feesten :        > HELPERSFEEST   zaterdag  10 oktober 2020 

         > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  8 januari 2021 
 

 

 

       

 


