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 Werkten mee aan dit clubblad : Anne Vereecke, Marc Masselis,  W.S.V.L. vzw  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 bij 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 lidmaatschap.  

De volledige verklaring is op eenvoudige vraag aan het secretariaat te bekomen, of via onze 
sociale media. 
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                                          Woord van de voorzitter.  

   Dag wandelvrienden, 

Voor zij die geen email-adres hebben (niet opgegeven aan het 

secretariaat OF helemaal niet op internet zitten) breng ik hier nog even 

mijn nieuwjaarsbrief. 

Ook al was 2020 een heel raar jaar, 
ik heb toch mijn nieuwjaarsbrief klaar. 

Om jullie allen lieve mensen 

het allerbeste voor 2021 te wensen. 

Dankzij onze parcoursbouwers en uitpijlers konden we toch op stap 
en werden onze spieren niet te slap. 

Hopelijk kunnen we onze wandelschoenen terug aantrekken 
om enkele malen per week er weer op uit te trekken. 

Dan nog een zonnetje op onze snoet, 
zo wordt het toch allemaal weer goed. 

Misschien eerst nog wat geduld 
maar dat wandelboekje wordt wel weer gevuld. 

Gezondheid, liefde, warmte en vriendschap zijn nu van grote waarde, 
net als vrede op aarde. 

Ik wens jullie een fijn einde van dit bijzonder jaar, 
een beter 2021 staat al bijna klaar. 

Hou vol en hou moed, 
een lieve Nieuwjaarsgroet. 

Jullie voorzitter 

     Anne 
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HOU JULLIE GEZOND ! 

     jullie voorzitter    Anne  

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

 Zoek “Maurice de Rat” . . . en win een kleine attentie !. 

 HOE ? stuur via mail (naar de secretaris, zie bij bestuur.  

 moest je het email-adres niet kennen) of sms (naar de.  

 secretaris, zie bij bestuur moest je het gsm-nummer niet.  

 kennen) de naam van de sponsor waar „Maurice de.  

 rat‟ op verborgen staat ! Uit de inzendingen wordt één.  

 winnaar getrokken. Antwoord vóór 10 februari en.  

 de winnaar ontvangt tegen Valentijn zijn kado ! 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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  Waar wandelden de 7mijl-stappers ?  

2020, een jaar om rap te vergeten . . . en toch . . . onze parcoursbouwers hebben niet 

stil gezeten. Na Coronaproof Zomeren (10/07/2020-31/08/2020) en Coronaproof 

Herfstwandeling (15/09/2020-08/11/2020) sloten we het coronajaar af met onze 

ZOEKTOCHT (28/11/2020-10/01/2021). 

Steeds in onze 2 gemeentes Moorsele & Gullegem, 
zomer & herfst met meerdere afstanden dankzij 
Geert Vanhauwaert & Filip Vanlerberge (Moorsele) 
en Jan Peirs & Marc Vansteenkiste (Gullegem).  

De zoektocht (enkel 1 afstand per gemeente) kwam 
tot stand door Jan Peirs & Marc Vansteenkiste 
(Gullegem) met mooi parcours naar en rond de 
watertoren en dus over heel wat onverhard terrein 
verliep. In Moorsele nam onze secretaris Marc 
Masselis & pijler Marc Vereecke het heft in handen 
en kozen eerder voor een verhard parcours in deze 
winterperiode. 

De ingestuurde antwoordformulieren getuigen van 
een geslaagd alternatief : bijna 300 exemplaren (135 
in Gullegem, 155 in Moorsele) !  Hieruit evalueren we 
dat niet alleen clubleden van deze (zoek)tochten 
genoten, heel wat NIET-LEDEN al dan niet 
aangesloten bij een andere club stuurden een 
antwoord in. En meestal met zeer lovende & 
dankende worden als nota erbij gevoegd! In elk 
geval deze korte opmerkingen deden deugd voor de 
geleverde inspanning. 

Sinds 10 januari hangen geen pijlen meer in 
Moorsele, evenmin in Gullegem. We besloten onze 2 
gemeentes wat te laten rusten, straks (dat hopen we 
toch) hebben we onze Stekseltocht (zondag 
11/04/2021) en Sinksentocht (vrijdag 21/05/2021) 
vanuit Moorsele. Straks meer daarover (zie kalender). 

Niet getreurd . . . De pijlen hangen NU in 
WEVELGEM (vanaf 3 februari)!  We wachtten een 
hele tijd op de buurclub Guldenbergstappers, maar 
uit die hoek kwamen geen corona-wandelingen. 
Onze derde deelgemeente konden we toch niet aan 
zijn lot overlaten . . . na Magical Park was het aan 
onze beurt om enkele parcours uit te steken.  

We vertrekken vanaf de Sint-Theresia van het Kind 
Jezuskerk Wevelgem (grens Wevelgem-Menen : 
Menenstraat – HH Theresiastraat). Parking aan de 
kerk, infobord staat aan zijkant (Theresiastraat).  

ALLE INFO VERDER bij de WANDELKALENDER. 
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  Ik stap waar het moet ! 

                  via WSVL vzw door Karin Moens - Frans Deflem  

                     Artikel dd. 20 november 2020 Wandelblog.com  

                  https://wandelblog.com/2020/11/20/ik-stap-waar-het-moet/ 

Rond dit thema bestaat soms heel wat verwarring, stap je nu beter links of rechts in 
de rijrichting, mag je met 2 naast elkaar wandelen, waar wandel je als er geen voet-
pad is,..? Tal van zaken die vragen om enige duidelijkheid. 

Individuele wandelaars 
Als wandelaar ben je verplicht om 

eerst en vooral op het voetpad te 

stappen. Een voetpad is een deel van 

de weg dat speciaal is voorbehouden 

aan voetgangers. Is er geen voetpad, 

dan moet je wandelen op de 

begaanbare berm (verhoogde of 

gelijkgronds). Pas als ook dat niet 

mogelijk is, mag je op een parkeerzone of fietspad wandelen. Let wel op: op een fietspad 

hebben de fietsers blijvend voorrang. Geef hen dus voldoende ruimte. Zijn er geen 

voetpaden, bermen of fietspaden, dan mag je op de rijbaan stappen. 

De regel op de rijbaan zegt dat je zo links mogelijk (dus zo dicht mogelijk bij de rand) en 

achter elkaar moet lopen. Enkel als er zich een situatie voordoet, waarbij het erg goed te 

verantwoorden is om toch rechts achter elkaar op de rijbaan te stappen, dan mag dit.  

Dat kan bijvoorbeeld de veiligste optie zijn in een bocht, waar de zichtbaarheid erg beperkt 

is. Twijfel je toch, gebruik dan je gezond verstand en schat in wat voor jou de veiligste 

oplossing is. 

 

Groepen met/zonder begeleider 
Wat groepen betreft, wordt er in de wet een 

onderscheid gemaakt tussen groepen met en 

zonder begeleider.  

 

Groepen zonder begeleider, volgen de regels 

die gelden voor de individuele wandelaars 

m.a.w. deze groepen moeten links achter elkaar 

op de rijbaan stappen (als er geen veiligere optie zoals voetpad, berm of fietspad mogelijk is). 

 

Groepen met begeleider vormen een uitzondering op de wet en 

“mogen”, ook als er een fietspad is, rechts op de rijbaan stappen.  

In dit geval is het wel belangrijk te weten wanneer er van een groep kan 

gesproken worden en wat men verstaat onder begeleider. Helaas maakt 

de wet  geen duidelijke afbakening wat het minimum aantal deelnemers 

van een groep betreft. Maar meestal spreekt men al over een groep als de samenstelling 

meer dan vijf leden plus de begeleider telt. 

Deze begeleider draagt de verantwoordelijkheid over de groep en wordt geacht de rechten 

en plichten te kennen. Bovendien heeft hij/zij het traject voorbereid en gedacht aan de 

veiligheid van de groep (vb. door het dragen van een oversteekbordje C3 of verlichting bij 

slechte zichtbaarheid). Deze groepen met begeleiders zijn niet verplicht achter elkaar te  

https://wandelblog.com/author/karinenfrans/
https://wandelblog.com/2020/11/20/ik-stap-waar-het-moet/
https://wandelblog.com/2020/11/20/ik-stap-waar-het-moet/
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stappen, maar wel rechts en zonder meer dan de helft van de rijbaan in te nemen. Maak 

daarvan enkel gebruik als de omvang van de groep dat verantwoordt. Op een drukkere weg 

blijft het aangewezen om steeds voor het voet- of fietspad te kiezen en als dat kan, alsnog 

links achter elkaar te gaan stappen. Ook hier geldt: Maak elke keuze weloverwogen en in 

functie van de veiligheid. Als je in groep wandelt, moet je duidelijk te herkennen zijn als 

een eenheid, met een herkenbaar begin en einde.  Bij voorkeur draagt de eerste 

(wandelbegeleider) en de laatste wandelaar een fluohesje. 

De lockdown is een feit en momenteel is wandelen in groep beperkt tot max. 4 personen!  

Conclusie : Waar loop of wandel je als je geen stoep of andere afgescheiden plek 

hebt langs een weg?  

In België is dat links van de weg: tegen het verkeer in ! 
 

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

  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. Berichten op sociale 
media (intenet, F-book,…) wordt aanzien als akkoord, gezien u dit zelf plaatst (niet alle berichten worden automatisch 
opgemerkt en bieden geen zekerheid omtrent opname clubblad). 

 Fijne verjaardag   aan :  

 in FEBRUARI     

   
 

01 SERVAEGE BERNARD

03 VANHAUWAERT MAGDA

04 DRIEGHE NADINE

05 DUMORTIER LUC

05 DUPONT HILDE

06 VEREECKE HANNE

07 VANLERBERGHE JACQUES

07 BUYCK JACQUES

07 DUBUS CHRISTIAN

07 DESIMPELAERE ANGELINE

07 REMMERIE ELLEN

08 WITDOUCK ANNE-MIE

09 VANHOUTTE ROSANNE

09 NEYRINCK LUC

09 STRYNCK SILAS

10 VANWYNSBERGHE ROMAIN

10 DEDRIE PEGGY

11 DEVELTERE KATRIEN

13 VLAEMYNCK MARYSE

13 PARMENTIER LOMME

14 PORTE CARINE

14 WITDOUCK ROSEMIE

15 DEFRANCQ RIK

15 GHEYSEN JESSE

17 DEMYTTENAERE DIRK

18 BAEKELANDT HILDA

19 LEDOUX RIK

19 TANGHE NATHALIE

19 DETAVERNIER NICO

20 DEPREZ JEAN MARIE

21 MAES DOMINIQUE

21 DELEFORTRIE JENS

22 LIPPENS KATRIEN

22 VANWYNSBERGHE INGE

23 BOONE MAURICETTE

24 CAPPON JEAN-PIERRE

24 VANDEWIELE GRETA

25 ACCOU ROOS

25 DECLERCQ MARLEEN

25 CRAEYNEST KATHARINA

25 MINGELS ANJA

27 GRYSON-MODAERT FREDDY

27 DELEU MARC

27 CLAES ANNE

28 PATTYN RUDDY

28 BOURGOIS BERNARD
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in MAART     

   
 

in APRIL     

 

   

 

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

 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. 

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

01 COUSSENS JAN

01 GHESQUIERE JOOST

02 COUCKE FILIEP

02 CATTEEUW JOHAN

02 VANDORPE LINDA

02 VANDORPE MAGDA

02 VAN DER BORGHT ANNIE

05 FLAMEZ TREES

07 GHESQUIERE BJORN

08 VERBRUGGHE ERIK

10 VANACKERE RITA

10 VANDROMME CHRISTIANE

12 HENNIN FRIEDA

12 MAHIEU DELPHINE

14 CLARYSSE EMMA

14 NAERT JOHNNY

15 MOERKERKE RIK

16 DEJONGHE MARTINE

17 COTTYN ETIENNE

17 LAPIERE RIKA

17 VANDEN BROUCKE HEIDI

19 BULTYNCK RITA

19 VANLAETHEM CHRISTELLE

19 DELANNOY SOPHIE

20 VERPOORT OTHELLO

20 DE BRUYNE ANJA

22 ACCOU JEAN-PIERRE

22 LEFEBURE STEVEN

23 VANDEWALLE DOMINIQUE

24 VERMEIRE CARINE

25 CATTEEUW JOHNNY

25 MARTIN VEERLE

26 MAES FREDDY

29 VANNESTE MARLEEN

30 BOONE CHRIS

01 PATTYN ARLETTE

01 PARMENTIER MARIE

02 COOLS FRANCINE

03 DESIMPELAERE PIET

03 STRYNCK NOUNA

06 GYKIERE STEFAAN

07 PLANCKAERT MARIJKE

08 NUTTIN SONJA

09 GHELDOF RIK

09 DE GRAVE LODE

10 VANBESELAERE MIROSE

19 VANLERBERGHE GINETTE

20 VANSTEENKISTE MARC

20 WITHOUCK CARINE

21 NOISET NANCY

23 DEVOS BART

24 QUARTIER KRISTIEN

25 VIERSTRAETE SABINE

26 WITDOUCK ANDRE

26 VANOUTRIVE DEBLIE

26 GHESQUIERE ANDRE

27 KINDT RITA

27 DESCHAMPS ANNELORE

29 VANESSCHE GERDA

29 MAES EVY

11 VERMONT ERIC

11 VERSTRAETE EDDY

11 ONGENA LORENZO

11 VANOOTEGHEM CAROLINE

12 VERBEKE CHRISTINE

14 SABBE MARIA

14 STEVENS FREDDY

15 NAERT CHRISTINE

15 SPEYBROUCK CHRISTINE

16 COMMEENE FRANS

16 DEMUYNCK M-ROSE

17 DESNOUCK RONNY

18 DUMORTIER ANN
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 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 ! 

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

We ontvingen het droevige bericht dat onze clubleden  

Hilde Dupont & Rudy Bogaert afscheid namen van hun 

(schoon)zus Elsje Dupont (°18 april 1961  -  †6 november 2020). 

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

Diep bedroefd namen wij veel te vroeg afscheid van ons clublid  
Mevrouw Linda HANTSON.  
Geboren te Kortrijk op 5 mei 1955, en na een moedige strijd, rustig ingeslapen te Kortrijk op  
21 november 2020. Linda was lid van onze wandelclub sinds 30/11/2019, in augustus bestelde  
ze nog de Walking in Belgium. We hedden het er nog over op 28/11 bij het afhaalmoment van  
de lidkaarten . . . ’s anderendaags vernamen we het slechte nieuws. 

    

Helaas . . . 
Wilskracht. twee woorden wil en kracht … 
Aan het einde restte nog slechts de wil,  
       weg was de kracht. 

Rust nu maar uit, jouw leven is volbracht. 

“Afscheiden is niet loslaten, het is een andere 
manier van vasthouden”

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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 Blij Nieuws  
 

22/11/2020 : 

 PROFICIAT GERBEN & JULIE ! 

     (CLUBSPONSOR SPORT LAUWERS) 

 Hun zoontje Aster Tanghe weegt 3,240 kg  

 en meet 48cm! 

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

13/12/2020 : 

Kristien Vancoillie & Marc Vansteenkiste 

vierden hun  

45j huwelijks-

jubileum,  

ook wel  

“safieren huwelijks-

verjaardag” genoemd. 

PROFICIAT ! 
 

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

     15/12/2020 : 

Exact 30 j geleden,  

hopelijk kunnen we  

er nog 30 j bij doen !!! 

VANDENDRIESSCHE JOHN  

&  DEMUYNCK SABINE 

PROFICIAT ! 

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

       10/01/2021 : 

       25 jaar samen 
 

HERMAN NATHALIE &  

CRAEYNEST KATHARINA 

      PROFICIAT ! 
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   Secretariaatsberichten 
 

           Hallo  clubleden,  
 

Het nieuwe jaar is al 1/12 voorbij . . . maar soms kan het niet rap 
genoeg gaan. Vooral als het is omdat iets tegen steekt, ambetant is, 
vervelend, hinderend, en nog een reeks negatieve woorden . . . 
allemaal omvat in COVID-19 ! 

Het waren niet de feestdagen zoals vroeger . . . zeker niet zoals we allemaal hadden 
gedacht. Toch hoop ik dat jullie er mooie dagen van gemaakt hebben met elkaar.   
We wensen elkaar het allerbeste, geluk, liefde en gezondheid, en vooral HOOP op een 
nieuw en beter jaar ! Vergeet het afgelopen jaar, maar denk aan morgen, dat die dag wel 
heel mooi zou kunnen zijn. 

De hernieuwingen zijn nu al een tijdje achter de rug. Nog enkele die na herhaaldelijk 
verwittigen, nog hun attest teruggave, clubgeschenk, info-fiche, kortingsbon, brief  
WSVL en eventueel BOEK moeten afhalen. Zoals vóór de hernieuwing gemeld is  
het ONMOGELIJK deze thuis te brengen . . . dit zijn zo‟n 270 gezinnen van Moorsele, 

Groot-Wevelgem tot VER(!) daarbuiten.  
ONBEGONNEN WERK LIJKT MIJ. 

Gelukkig zijn veel leden langs geweest op onze start 
van de zoektocht op 28/11/2020, helemaal corona-
veilig. Enkele misverstanden . . . maar ‟t was dan ook 
de eerste maal dat er apart gestort diende te worden 
voor BOEK (in augustus, voorinschrijving tegen slechts 
5 euro) en LIDGELD (in november, tegen verlaagde 
prijs). Maar deze ongemakken waren vlug opgelost ! 

Als bestuur zijn we ook heel blij dat meer dan 90% vlot hernieuwd heeft. Elk jaar vallen 
leden weg, dus nu ook. Leeftijd, ziekte en ongemakken zijn de meest aangehaalde 
redenen, een overlijden is natuurlijk nog erger. Maar jammer dat sommigen niet eens de 
moeite doen om een seintje te geven (mail, sms, telefoontje . . .) waardoor heel wat 
herinneren overbodig zouden zijn. Onze „jaarlijkse‟ afgroei is ook gekenmerkt door alsnog 
een stevige aangroei van nieuwe leden. Al bij al bleef het heel kalm in de beginfase van de 
corona-lockdown, maar naar het jaareinde werd nog een eindspurt ingezet. Zelfs begin 
2021 krijgen we regelmatig vragen naar aansluiten (die wel niet altijd een gevolg hebben), 
. . . maar uiteindelijk kunnen we melden dat onze wandelclub op 15/01/2021 430 leden telt ! 

   

start 14 juli 2000 34

9 januari 2001 52

begin januari 2002 70

7 januari 2003 122

1 januari 2004 156

11 januari 2005 182

12 januari 2006 200

7 januari 2007 218

1 januari 2008 205

2 januari 2009 200

5januari 2010 211

LEDEN-evolutie      
door de jaren heen !

12 januari 2011 219

13 januari 2012 226

12 januari 2013 232

5 januari 2014 260

2 januari 2015 286

10 januari 2016 308

10 januari 2017 320

1 januari 2018 365

15 augustus 2018 401

15 november 2018 420

15 januari 2019 426

15 augustus 2019 451

16 november 2019 453

5 januari 2020 434

22 januari 2020 445

27 maart 2020 449

corona ! 2020 stil!

1 november 2020 449

25 december 2020 462

corona !

5 januari 2021 427

15 januari 2021 430

afvloei niet-hernieuwd

In 2007 start club 

Guldenbergstappers 
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 Op 15 januari 2021 telt onze Club : .430. leden. 

                 WELKOM in onze club 
 

Nieuwe leden in 2020 :  

  

Nieuwe leden in 2021 :  

 

IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET WORDEN SLECHTS BEPERKTE GEGEVENS GEPUBLICEERD  

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 
 

2020

435

1 7/01/2020 ONGENA LORENZO MOORSELE

436

2 VANOOTEGHEM MARTINE

437

3 9/01/2020 DEBOUCK CHRISTA MOORSELE

438

4 11/01/1900 VANWYNSBERGHE CAROLINE MOORSELE

439

5 11/01/2020 DEJAEGERE MYRIAM MENEN

440

x

LATE 

HERNIEUWER BOUDREZ DAISY

441

6 11/01/2020 PORTE GEERTRUI MOORSELE

442

7 16/01/2020 MESTDAG FREDERIK MOORSELE

443

8 LEFEBVRE ANNELIES

444

9 19/01/2020 VANDEKERKHOVE CURD WEVELGEM

445

10 21/01/2020 BOURGOIS BERNARD WEVELGEM

446

11 29/01/2020 HANSON LUC LEDEGEM

447

12 30/01/2020 VERHELLEN LEEN MOORSELE

448

13 30/03/2020 DELAHAYE JOHN WEVELGEM

449

14 VAN DER BORGHT ANNIE

450

15 6/11/2020 GLORIE ERWIN MENEN

451

16 MINGELS ANJA

452

17 13/11/2020 VANHEE CARINE MOORSELE

453

18 21/11/2020 VANBECELAERE LILIANE MOORSELE

454

19 22/11/2020 VANNESTE KOEN MOORSELE

455

20 VANWYNSBERGHE INGE

456

21 24/11/2020 VANKEIRSBILCK JOHAN MOORSELE

457

22 VANBECELAERE CAROLINE

458

23 4/12/2020 VLAMINCK PHILIPPE MOORSELE

459

24 PEETERS CARINE

460

25 7/12/2020 CARCHON SABINE GULLEGEM

461

26 22/12/2020 LUST GEERT MOORSELE

462

27 VERMEIRE CARINE

2021

428
1 7/01/2021 PAUWELS PAUL BISSEGEM

429
2 COPELEU JOSEE

430
3 11/01/2021 VANBESELAERE MYRIAM ROESELARE

435 

 462 
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De hernieuwing van de sponsors verliep al 
even vlot als bij onze leden. Natuurlijk ook 
hier een kleine afvloei van steuners die 
door de corona het iets moeilijker hebben 
en een jaartje schrikkelen (wat hun volste 
recht is): o.a. DuVelo, Bandencentrale 
Anne, Arvatex, Perle. Minder goed voor 
hen die hun zaak stoppen zoals AVEVE in 
Moorsele. We danken hen voor de jaren 
dat ze ons steunden, en danken ook 
hartelijk alle sponsors voor hun vlotte 
hernieuwing. Enkele sponsors zijn terug 
van weg geweest of gewijzigd; Sarah 
Recour ipv Kleurenhuis, „TJOAR 30 ipv 
Witte Molen, Decat@Work. Ook hebben 
we sponsors die normaal TOMBOLA-
prijzen voorzien op het Nieuwjaarsfeest of 
op Wandeltocht. Gezien dit in voorbije jaar 
niet kon doorgaan, besloten ze alsnog ons 
financieel te steunen : o.a. Sauna Azur, 
Bierhandel Poelvoorde. 

En zeker ook te vermelden: enkele 
NIEUWE SPONSORS die we dit jaar 
verwelkomen: sommigen bieden zich 
zelf aan! DEFRAL (Declercq Frederik), 
VWL Consult & Events (Wim Vandoorne). 
Of na aanschrijven : SUPRA BAZAR, 
ACKE Dieter & Ruddy. We hopen dat 
onze leden bij hun aankopen & diensten 
aan hen denken. 

De sponsors zijn een noodzaak voor een 
vereniging. Weet dat wij dankzij hen nog 
steeds een PAPIEREN CLUBBLAD 
kunnen aanbieden aan onze leden (heel 
wat clubs zijn al een tijdje volledig 
overgeschakeld op mail of link naar hun 
website). 

Jammer dat sommigen gewoonweg 
NIETS laten weten . . . zelfs na brief en 
herinneringsmail : De Klokke, De Platse, 
‟t Bakkerietje. 

 

 
  

NIEUW 
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binnenkort opening 

NIEUW 
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| Ook het clubgeschenk viel in de smaak bij onze leden.  
| GEBRUIK HET AUB, zo ZIE je clubleden en wordt je  
| GEZIEN als clublid . . . hetgeen vanzelfsprekend.  
| sociale contacten verhoogd (al moeten we momenteel  
| nog een beetje oppassen!). 

     

een FLUO-sleutelhanger met musketonhaak. Een leuk hebbeding om 

aan je rugzak, heuptasje, . . . te bevestigen en zo werk je mee aan de veiligheid en maak je 

je kenbaarder tegenover clubleden (sommigen ontzien clubkledij, maar zo‟n klein gadget 

is toch plezierig om andere leden te leren kennen). 

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

 PASSEER  EVEN  VIA  TROOPER  

 ALS  JE  ONLINE  SHOPT  ! ! 

Al gehoord van TROOPER ?  
Doe jij ook regelmatig aankopen via internet ?   
Gaande van pretparken, kledij, schoenen, elektrische apparaten, 
en namen zoals  BOL.COM,  COOLBLUE,  KREFEL . . . . 

Sedert enige tijd (eind oktober, voor 
eerst in clubblad november 2020) deden 
we een oproep & legden we uit dat 
ONLINE-AANKOPEN onze clubkas 
kunnen helpen. 
Het systeem TROOPER sluit akkoorden 
af met meet dan 600 web-shops om een 
deel van hun winst af te staan aan 
trooper, die vervolgens doorgeeft aan de 
aangesloten vereniging. Hiervoor is het 
wel nood-zakelijk te starten via de 
TROOPER-PAGINA, zoek onze 
vereniging  
(3 karakters zijn voldoende, dus „de 7‟.) 
         .d e  7mi j l - s tapp er s .  
(of rechtstreeks via de aangepaste  

Link : www.trooper.be/7mijlstappers) 

en vervolgens kies uw vertrouwde 
webshop (als die erbij staat, meestal 
wel!). Als je uw email inbrengt wordt je 
op de hoogte gebracht van uw 
bijdrage aan de club. En weet, er is 
GEEN prijsverschil tegenover 
rechtstreeks boeken bij de webshop! 

Het is zeker niet de bedoeling er een 
klassement van te maken (=tegen onze 
clubbeginselen!) wie meest bijdraagt, 
maar regelmatig eens iemand in de 
kijker stellen, regelmatig een 
herinnering, is een welkome hulp om 
de klik te maken om via trooper uw 
aankopen te plaatsen. Kijk gerust eens 
op de website of uw favoriete webshop 
erbij staat ! 

http://www.trooper.be/7mijlstappers
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  Berichten van WSVL vzw  

1/ Nieuwjaarswens van voorzitter Lieven Hostens 

Beste clubbestuurders, beste wandelvrienden, 

Hierbij wens ik alle bestuursleden van jouw wandelclub te bedanken voor de inspanningen die in 
2020 gezamenlijk werden geleverd om ondanks alle obstakels de wandelsport te blijven promoten. 
Ik was getuige van enorm veel flexibiliteit en creativiteit die een krachtig antwoord boden aan het 
negativisme en het doemdenken. Oprechte dank hiervoor! 

 

Voor 2021 wens ik jullie het allerbeste toe. Daarbij komt een goede gezondheid voorop 
want als corona ons iets leerde, dan wel dat gezondheid het hoogste goed is.  
We weten dat het 'oude normaal' nog even op zich zal laten wachten maar zitten kniezen  
is slecht voor een goede gezondheid en dat staat lijnrecht op wat ik daarnet schreef.  
Dat moeten we absoluut vermijden. Dus beter hoopvol naar de toekomst kijken.  
We hebben in 2020 misschien met zijn allen opnieuw geleerd het normale minder evident  
te vinden. Dat is een heel belangrijke les voor iedereen. Als alles normaal loopt, hebben we het 
eigenlijk fantastisch. Dat besef is grote rijkdom. Ik ben overtuigd dat er in 2021 opnieuw 
mogelijkheden zullen komen om wandeltochten te organiseren. Heel waarschijnlijk zal dit niet 
onmiddellijk volgens het traditionele plaatje kunnen en zal alles gebeuren volgens de wet van de 
geleidelijkheid. Hopelijk steeds ietsje meer. Maar van elk beetje meer zal ik persoonlijk alvast heel 
erg genieten!  

Lieven Hostens, voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw  

2/ Annuleringen georganiseerde wandelingen 
In opvolging van de maatregelen die de regering nam 
tegen het Coronavirus, heeft het Bestuursorgaan van 
Wandelsport Vlaanderen vzw beslist om alle 
georganiseerde wan-delingen voorlopig te annuleren 
tot en met 14 februari 2021. De betreffende clubs 
zijn reeds op de hoogte gebracht en de kalender 
www.walkinginbelgium.be is aangepast.   
Op  www.wandelblog.com kan je wel nog steeds  
het overzicht vinden van de tijdelijke parcours.  

https://wandelsportvlaanderen.us18.list-manage.com/track/click?u=b5b6a0ff32345eeea441c3e4d&id=8b81c3050c&e=121e132963
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3/ BONUSTOCHT vervangt Promotietocht - Wisselbeker 

Inzake het  verkrijgen van een Bonustocht in 2022 (vroegere 
promotocht, nog vroeger wisselbekertocht) zullen we de volgende drie 

criteria verifiëren op 1 maart 2021 ( ): 

 De club heeft minstens 50 leden.  
 De club heeft minstens 5 bestuursleden woonachtig op 3 

verschillende adressen ofwel 4 bestuurders op 4 verschillende adressen.  
 De club heeft het statuut van vzw.  

 

 

 

Het vierde criterium zullen we controleren bij het afsluiten van de kalender 2022 op het 
Clubportaal. 

 De club organiseert in het lopende jaar minstens 3 tochten, waarvan 1 midweektocht (een 
tocht op een feestdag bv. 1 mei, paasmaandag, … die doorgaat op een weekdag, komt 
hiervoor niet in aanmerking). 

De Bonustocht is niet alleen interessant omwille van grotere afstandsbepaling, maar vanaf 2022 is 
er ook een clubkampioenschap en deelname aan een Bonustocht levert meer punten op.  

BESLUIT : vanwege PUNT 3 hebben we geen Bonustocht (vroeger Promotietocht of 
Wisselbekertocht) meer en wordt onze STEKSELTOCHT na 20 edities een gewone 
wandeltocht. Het element ‘clubkampioenschap’ is bijkomstig, gezien onze leuze GEEN 
VERPLICHTINGEN, GEEN KLASSEMENTEN.  

L 

https://www.dynamoproject.be/
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4/ Vlaanderen Wandelt Lokaal  25 april 2021 
Er zijn meer dan 75 clubs die zich hebben aangemeld. Fantastisch vinden wij dit bij Wandelsport 
Vlaanderen vzw. Clubs die samenwerken, samen parcours op elkaar afstemmen en een groot 
wandelnetwerk maken op 25 april. 
UNIFORMITEIT is belangrijk (75 aparte organisaties!), vandaar :  
> startuur 07.00-15.00u, laatste aankomstuur 17.00u 
> inschrijfgeld leden: € 1,50, inschrijfgeld niet-leden: € 2,50, kinderen -12 jaar gratis. 

5/ Betreffende de attesten mutualiteit  
Momenteel heeft de federatie in totaal ruim 50.000 leden.  Minder dan vorig jaar 

  

in deze periode en daar zit corona voor heel veel tussen. Toch blijft het relevant dat leden hun 
lidmaatschap hernieuwen, onder andere voor de verzekering. Daarnaast kan men een (deel) van 
het lidgeld terugvorderen via de mutualiteit. Belangrijk is wel dat het attest betreffende 
lidmaatschap 2021 pas ingediend wordt in 2021. 

We kregen hierover ook de 2 volgende zaken door via enkele clubs.  

 De mutualiteit van de spoorwegen HR Railcare aanvaardt ons eigen 
voorgedrukte attest niet meer. Men moet het specifieke attest van HR Railcare 

gebruiken. Het lid vult een deel van het attest in en de club vult ook een deel in en moet 
dit ook ondertekenen. Daarna kan het lid het formulier indienen.  
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 Daarnaast hebben veel leden die aangesloten zijn bij De Voorzorg melding 

gekregen dat ze geen tussenkomst krijgen voor het lidgeld.  We hebben contact 
opgenomen met De Voorzorg en ze zullen dit rechtzetten.  Hun IT systemen worden de 

komende weken aangepast en leden van De Voorzorg mogen vanaf maart 2021 hun 
attest opnieuw indienen, waarna de uitbetaling kan volgen.  Clubs met veel leden bij De 

Voorzorg kunnen dit al melden aan hun leden.  
 

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

..Leuke feiten en weetjes?   Er zijn er heel veel.  

  Wistjedatjes . . . 

1. Wist je dat de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 

kilogram weegt? 

2. Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven? 

3. Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is? 

4. Wist je dat het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens? 

5. Wist je dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen?  

Maar even raar . . . ze kunnen elkaar vanaf 5 km afstand ruiken ! 

6. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

7. Wist je dat een vrouw gebruikt gemiddeld 20kg lipstick in haar gehele 

leven?!?! 

8. Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen? 

9. Wist je dat je in de morgen langer bent dan in de avond? 

10. Het Hawaïaans heeft ongeveer 2000 moedertaalsprekers, en ongeveer 27.160 

mensen spreken deze taal thuis. Het Hawaïaanse alfabet telt maar 12 

letters. 

 

Bron : Top 100 leuke weetjes 

https://www.detop100.nl/leuke-weetjes/  

 

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

https://www.detop100.nl/leuke-weetjes/
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  Hoe blaren verzorgen?  
Blaren zijn brandwonden van de tweede 

graad die ontstaan door wrijving. Blaren 

moeten goed verzorgd worden om infecties 

t e  v o o r k o m e n  e n  p i j n  e n  o n g e m a k  t e  

b e p e r k e n .  Z e  k u n n e n  v a n z e l f  o p e n e n  o f  n o g  g e s l o t e n  z i j n .  

Gesloten blaar 
Een gesloten blaar laat je het beste dicht. De blaar doorprikken kan voor onnodige infecties 
zorgen. Plak de blaar eventueel af met een tweedehuidspleister om de druk te verlichten. 
Als een blaar strak gespannen staat met geel wondvocht en naar alle waarschijnlijkheid toch 
stuk zal gaan, of als ze erg pijnlijk is, kan het aangewezen zijn om ze toch door te prikken. 

Gesloten blaar openprikken 
 Was de omgeving van de blaar voorzichtig met water en zeep. Bij gebrek aan water kan  

je ontsmettingsmiddel gebruiken (bij voorkeur een waterig, niet kleurend middel). 
 Was je handen en trek zo mogelijk steriele handschoenen aan. 
 Neem een dunne steriele naald of een blarenprikker. Bij gebrek aan een steriele naald  

kan je de naald enkele minuten in ontsmettingsalcohol dompelen. De naald verhitten is 
geen veilige methode. Houd de naald evenwijdig met de huid en prik aan de basis van de 
blaar op verschillende plaatsen. Zorg dat je alleen de bovenhuid doorprikt en niet de 
onderliggende huid, anders gaat de blaar bloeden. 

 Druk het vocht met een schone zakdoek of steriel gaasje 
door het gaatje uit de blaar. 

 Haal het vel van de blaar niet weg. 
 Ontsmet de wonde met een waterig, niet-kleurend 

ontsmettingsmiddel. 
 Plak de blaar af met een speciale kleefpleister, compres 

of tweedehuidverband.  
 

Open blaar 

 Reinig de wond met water en zeep en eventueel ontsmetten. 
 Knip daarna met een fijn schaartje de losgekomen huid weg, 

zodat je een gave wondrand krijgt. Hou de wondfranjes 
eventueel vast met een pincet om beter te kunnen knippen. Leg 
het pincet en het schaartje eerst gedurende 2 minuten in 
ontsmettingsalcohol en droog ze nadien af met een steriel 
kompres of laat ze in de lucht drogen. 

 Ontsmet de wonde met een ontsmettingsmiddel. 
 Breng gedurende enkele dagen een speciale kleefpleister, compres of tweedehuidverband. 

Geïnfecteerde blaren 
Soms kan een open blaar infecteren. De huid kleurt rood, voelt warm en pijnlijk aan en  
er komt troebel gelig vocht uit de wond. In dit geval is het nodig om de wond geregeld te 
reinigen en te ontsmetten. Als de infectie na enkele dagen niet vermindert, raadpleeg je  
het best een arts. 

Artikel :  
 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id
=11351 

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=11351
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=11351
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  Wat desinfecteert er je handen best  :  
  zeep of ontsmettingsgel? 
Volgens een studie van Britse 

onderzoekers is de handen wassen 

met water en zeep het meest 

effectief om bacteriën en virussen 

van de buitenste huidlaag te 

verwijderen, maar er zijn een 

aantal voorwaarden aan verbonden. 

Hoe gingen de onderzoekers te werk? 
Ze besmetten de handen van proefpersonen telkens met een aantal virussen en bacteriën en 
wasten ze daarna met verschillende testproducten. Ze kwamen tot de conclusie dat water in 
combinatie met zeep het beste resultaat gaf. Alcoholproducten maken namelijk heel wat 
bacteriën onschadelijk, maar ze werken over het algemeen minder goed in op virussen als je 
het vergelijkt met het effect van zeep. 

Wat zijn de voorwaarden? 

- Gewone zeep met water werkt goed tegen bacteriën en virussen als het gepaard gaat 
met intensief wrijven van de handen en dan spoelen onder water. 

- Het wassen moet dus grondig gebeuren maar ook voldoende lang duren,  
de onderzoekers spreken zelfs van 40 à 60 seconden. 

Conclusie 

- De beste manier om bacteriën en virussen van je opperhuid te verwijderen en je 
handen te ontsmetten, is ze regelmatig grondig wassen met water en zeep gedurende 
40 à 60 seconden.  

- Handen wassen is sowieso een must na elk toiletbezoek, na het snuiten van de neus, 
na het hoesten of niezen, na het bezoeken van een drukke plaats (bv. openbaar 
vervoer, supermarkt...).   
Je handen wassen voor en na  
het eten, is eveneens een goede 
gewoonte! 

Bron :  

  - www.gezondheidenwetenschap.be   

  - Leef CmM 

Artikel : https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=30549 

 

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

http://www.gezondheidenwetenschap.be/
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=30549
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  Wat als je alcoholhoudende handgel  
  in je ogen krijgt?   
Het voorbije jaar kreeg het Antigifcentrum meer 

dan 65.000 oproepen. Een record. Opvallend was 

dat veel mensen informeerden naar wat je moet 

doen als je spatten alcoholgel in je oog krijgt. 

Snel handelen is de boodschap om blijvende oogschade te vermijden. 

Onmiddellijk spoelen 
De hoge concentratie alcohol in zo’n desinfecterende 
alcoholgel kan een chemische brandwonde veroorzaken op 
het hoornvlies met blijvende zichtschade als gevolg. Het is 
dan ook cruciaal om onmiddellijk vijftien tot twintig minuten 
lang je oog te spoelen met lauw, stromend water. 
Wie contactlenzen draagt, kan die best eerst uitdoen. 

Blijvende schade 
Aangezien de handgel een prikkende of brandende pijn 
veroorzaakt, ben je echter automatisch geneigd om snel 
actie te ondernemen. In het overgrote merendeel van de 
gevallen is het probleem dan ook opgelost na het spoelen, 
zonder blijvende schade.  

Ervaar je toch nog steeds pijn? Dan ga je best langs bij 
een oogarts of naar de spoedafdeling van het ziekenhuis 
om je oog te laten onderzoeken, maar ook dan is de kans 
klein dat je zicht blijvend aangetast is. Pas als het product langdurig in het oog blijft, loop je 
risico. “Beter één keer te veel of te snel spoelen, dan één keer te weinig of te laat”, zo meldt 

het Antigifcentrum (telefoonnummer: 070/245.245). 

Hoe kan je voorkomen dat handgel in de ogen terechtkomt? 
Je plaatst dispensers best niet op de ooghoogte van jonge kinderen. Het best kan jij het 
pompje gebruiken en nadien met de gel de handen van je kind inwrijven. Er bestaan ook 
beschermende omhulsels die spatten voorkomen.  

 Kan je de handen wassen met zeep?  
                                               .  .  .   Dan geniet dat de voorkeur (zie vorig artikel). 
 

Kunnen alcoholgels in brand vliegen? 
Een goedwerkende desinfecterende handgel heeft een alcoholpercentage van 70%. Handgels 
zullen niet zomaar in brand vliegen, maar bewaar ze door het hoge alcohol-% toch best niet 
dicht bij warmtebronnen. Wacht ook tot de gel is 
ingedroogd voor je bijvoorbeeld een sigaret 
aansteekt.  

Bron :  

  - https://www.antigifcentrum.be 

  - https://www.vrt.be 

Artikel : https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=31670 

https://www.antigifcentrum.be/
https://www.vrt.be/
https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=31670
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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 WSVL. Je kan ook de 

superhandige gratis mobiele app  “wandeltochten” down-

loaden 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 IS HET HEEL ONZEKER OMTRENT ALLE ORGANISATIES 
VANDAAR GEEN PUBLICATIE VAN TOCHTEN. WSVL verbiedt momenteel tot 
minstens 14 februari elke vorm van georganiseerde wandeltocht met 
inschrijving, afstempeling en/of catering.  Vele clubs bieden wel alternatieve 
bepijlde corona-tochten aan. Zo ook onze club ! 

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

KLASSEMENTEN..  

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

 

Zoals reeds een tipje bloot gegeven bij de rubriek .Waar wandelden de 7mijl-stappers ? . 

kunnen we hier onze volgende bepijlde corona-tocht(en) bekend maken.  

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
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HIERBIJ DE LIJST DIE REGELMATIG VERSCHIJNT OP FACEBOOK,  

dankzij Luc Bossuyt, Drevestappers. 

 

START EINDE CLUB START KM LEES DE INLICHTINGEN VOORAF

17/jan 30/jan AVIFLORASTAPPERS STADION,BOLLEWERPSTR. 92A,INGELMUNSTER 6-9-12-18 www.aviflorastappersingelmunster.com/

1/dec 31/jan 12 UREN VAN LAUWE KERK VAN LAUWE 5 - 8 www.de12urenvanlauwe.be/

19/dec 31/jan ROAL BENTI KERK BALGERHOEKE,BALGERHOEKE166,EEKLO 6-9-13-16 www.wandelclubroalbenti.be/

20/dec 31/jan WANDELCLUB DIKSMUIDE PARKING STATION,LANGEVELDSTR.DIKSMUIDE e5,5-10,5 www.wandelclubdiksmuide.webnode.be/

9/jan 31/jan WSV WERVIK D.C. DE SPIE,BESELARESTR.3,GELUWE e5,4 -8,9- www.wandelclubwervik.be

RUIMEPARKING OP HET KERKPLEIN 11,9 -e 8,2

9/jan 31/jan PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN KERK,ZARLARDINGEPLEIN,ZARLARDINGE 2 x 10 www.padstappers.be

16/jan 31/jan WANDELCLUB KOEKELARE BALLUCHON,MOERESTR.19 KOEKELARE e5  e11 http://www.wandelclub-koekelare.be/

7-13-18

23/jan 31/jan SPARTASTAPPERS ARDOOIE OC 'T ZONNEKE,ARDOOIESTR.12 KOOLSKAMP e 5.1 ,e9,6 www.spartastappers.be

12.3,15,5.18.3

20.1 en 24.8

23/jan 31/jan DE KADEES AALST KNOOPPUNTPAAL 40,KERK,MELDERT 8 - 10 www.wsvdekadees.com/

23/jan 31/jan DE SMOKKELAARS STEKENE OC  KONINGSHEI,KOEWACHT 19, STEKENE 7 - 11 - 16 www.desmokkelaars.be

9/jan 3/feb W.C. BEERNEM PELDERIJN,KERKSTR.2 ST.JORIS BEERNEM 7 - 9 - 14 www.wandelclubbeernem.be

20/dec 7/feb WATEWYSTAPPERS TIELT JOC.WONTERGEMSTR.7 DENTERGEM 7 - 12 - 18 www.watewystappers.be

9/jan 7/feb NATUURVRIENDEN DEINZE ST.BARTHOLOMEUSKERK,MARTELARENPL.5,VINKT e 6 en 13 lus 1

e6,5,e8,5 lus 2

en 12,5 www.wnd140.be

9/jan 7/feb POSTILJON W.C. SPORTHAL,POLDERBOS 20, DE PINTE 6, 7 en 9 www.pwcmerelbeke.be

30/jan 7/feb DREVESTAPPERS ZONNEBEKE T ZONNERAD, TRESORIERSSTRAAT 5,ZONNEBEKE e5 - 10 - 15 www.drevestappers.be

10/jan 14/feb OMLOOP KLUISBERGEN KWAREMONTPLEIN,KLUISBERGEN(KWAREMONT) 6,5 - 14,3 willy.verplancken@telenet.be

29/jan 14/feb WANDELCLUB AALTER KRUISPUNT KWADAM -EN HELLESTR.KNESSELARE e6-12of18 www.wandelclubaalter.be

10/jan 14/feb OMLOOP KLUISBERGEN ZULZEKESTR.(KERK) , KLUISBERGEN(ZULZEKE) 6,7 - 14,3 willy.verplancken@telenet.be

16/jan 14/feb SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE KERK, DORPSPLEIN 3,OOSTNIEUWKERKE(STADEN) 4-5,7-8,9-12,3 ronny.vanderhaeghe@telenet.be

14/jan 15/feb WANDELCLUB DIKSMUIDE OC DE ZWAAN, VLADSLOPLEIN,VLADSLO e5,5-9,5-12 www.wandelclubdiksmuide.webnode.be/

15/jan 15/feb WATERHOEKSTAPPERS KERK OUTRIJVE 8 - 12 www.waterhoekstappers.be

13/feb 20/feb DE WINKELSE STAPPERS KERK, ST.ELOOIS-WINKEL 6 - 12 eddie.vanneste@skynet.be

10/jan 21/feb RANDSTAPPERS BRAKEL APOLONIAKAPEL(GENTSESTR./LEPELSTR)BRAKEL-ELST 2x6,5 www.inderandgezinsbond.wordpress.com/

6/feb 21/feb WANDELCLUB NIEUWPOORT VISMIJN,KAAIPLEIN,NIEUWPOORT 5,7,10,12, www.sites.google.com/view/wandelclubnieuwpoort/

15,19,25,32

23/jan 21/feb NOOIT MOE BOEZINGE OC DEN ELVER,VLAMERTINGESTR.34B,ELVERDINGE 6-7-9-12 www.nooitmoe.be

13/feb 21/feb DE KADEES AALST BROEKPARK,HOEK KERK-ENWILDEBEEKSTR. ,WELLE 6 - 10 www.wsvdekadees.com/

23/jan 21/feb ROAL BENTI SPORTHAL,DORPSSTR.71, ST.LAUREINS 7,e9,5,e13 www.wandelclubroalbenti.be/

27/jan 24/feb FLORASTAPPERS GENT KERK,LINDESTR, POTTELARE 6,1-11,8-13,2 www.florastappersgent.be

15/jan 28/feb HOEKSKEN HAMME TER MUNKEN,SCHELDESTR.39,HAMME 6-11-16 https://www.wandelclubthoeksken.be/

30/jan 28/feb PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN KERK,KERKBORRE,SCHENDELBEKE 2 x 10 www.padstappers.be

13/feb 28/feb GODELIEVESTAPPERS RIDEFORT,SPORTSTRAAT 2 RUDDERVOORDE (e 7-7-10 www.godelievestappers.be

13-18-22

14/feb 28/feb AVIFLORASTAPPERS STADION,BOLLEWERPSTR. 92A,INELMUNSTER 6-9-12-18 www.aviflorastappersingelmunster.com/

1/feb 28/feb REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VELDHOEK 3A,OOSTWINKEL 7 - 11 www.reigerstappers.be/

26/dec 28/feb HANSKE DE KRIJGER TISSENHOVEMOLEN,JAGERIJ 87,OUDENAARDE 11,3 www.hanskedekrijger.be

30/jan 28/feb VOETJE VOOR VOETJE BRANDWEER,GROYE NOORDSTR.25 HOOGLEDE e4,e7 ,12 www.voetjevoorvoetje.net/

5/dec 1/mrt IJZERSTAPPERS MARKT,LO 5 - 8,5 www.facebook.com/groups/752555318542975

20/dec 1/mrt IJZERSTAPPERS KERK,STEENSTRAAT, WOESTEN 5,7 - 9,5 www.facebook.com/groups/752555318542975

14/feb 14/mrt TEXTIELTREKKERS VICHTE OC GROENING,GROENINGESTR 2 KASTER 6-12-18-24 www.de-textieltrekkers.be/

14/feb 14/mrt TEXTIELTREKKERS VICHTE KLEINE KLUIS,GIJZELBRECHTEGEMSTR.42 GIJZELBRECHTEGEM 6-12-18-24 www.de-textieltrekkers.be/

13/feb 15/mrt NATUURVRIENDEN DEINZE GEMEENTESCHOOL VAART LINKS ,NEVELE DEINZE e7,5,e11,5

6-9-14,5 www.wnd140.be

27/feb 21/mrt PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Parking School, Muiterij, 9660 Everbeek (Brakel) 2 x 10 www.padstappers.be

15/jan 30/mrt DE VOSSEN BUGGENHOUT CUYTLGEMHOEVE,KUITEGEMSTR.61 ST.AMANDS 6,5 - 15 www.wsvdevossenbuggenhout.be/

14/sep 31/mrt DE DURMESTAPPERS SOMBEKEDRIES 20, SOMBEKE 6 - 8 -10 www.durmestappers.com/

15/feb 31/mrt LEVENSLIJNTEAM DAMME GPS ADRES:KLOOSTERSTRAAT,SIJSELE e6 - 10 - 16 www.levenslijndamme.be

20/mrt 11/apr PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN Parking Geraardsbergestwg-Daalstr, 9404 Aspelare 2 x 10 www.padstappers.be

ROLSTOELPARCOURS GESCHIKT VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

RECENT NIEUW START TUSSEN 16/01 EN 30/01

EN WE GAAN DOOR FEBRUARI,MAART,APRIL…....

LEUKE WANDELINITIATIEVEN DOOR CLUBS UIT OOST -EN  WEST-VLAANDEREN OP 22/01/2021

RESPECT, KEEP IT CLEAN, SAFE AND HEALTHY !

TIJD VOOR BEWEGING MOET JE MAKEN !
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 ONDER VOORBEHOUD VAN COVID-19-MAATREGELEN. 
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Vlaanderen Wandelt Lokaal  25 april 2021 

 

 
Er zijn meer dan 75 clubs die zich hebben 

aangemeld. Fantastisch vinden wij dit bij 

Wandelsport Vlaanderen vzw. Clubs die 

samenwerken, samen parcours op elkaar 

afstemmen en een groot wandelnetwerk  

maken op 25 april. 

UNIFORMITEIT is belangrijk  
(75 aparte organisaties!), vandaar :  

> startuur 07.00-15.00u, laatste 
aankomstuur 17.00u 

> inschrijfgeld leden: € 1,50 
    inschrijfgeld niet-leden: € 2,50 

> kinderen -12 jaar gratis. 

 
 

  ZIE ONZE UITLEG BESLISSING BIJ  
  WSVL-berichten !

 

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

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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7mijl-stappers   MOORSELE 

  

     BELANGRIJKE DATA 
 tochten 2021 :  > 3 - 28 feb 2021  coronaproof  WEVELGEM 

                                      > zondag 11 april : STEKSELTOCHT 

      > vrijdag 21 mei : SINKSENVRIJDAGTOCHT 

     > zondag 15 augustus : HALFOOGSTTOCHT  

      + MannaVital-Leietocht 50km  

    > zaterdag 27 november : (nieuwe naam)  

     MANNAVITA WARME WIJNTOCHT 
 

 busreizen 2021 :  >  momenteel nog geen zicht hierop in functie   

    van de toekomstige protocollen/Covid-19. 

 feesten :   > HELPERSFEEST   zaterdag  9 oktober 2021 

       > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  14 januari 2022 

       

       

 


