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 Woord van de voorzitter.  

 

       jullie  voorzitter    Anne  
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  Waar vinden we de wandeltochten ?  

De dag van vandaag is het nog steeds onzeker of een organisatie door gaat of niet, 

vervangen wordt door een „corona-tocht‟. Dus meer dan nodig om even de sociale 

media te bekijken ! 

Website www.wandelsportvlaanderen.be vindt u de KALENDER waar de laatste info 

te vinden is omtrent startplaatswijziging, doorgaan of niet, . . .  

   

 

Op de WANDEL-APP (wandelschoen) is een goed 

alternatief en omvat ook tochten van andere federaties 

dan WSVL vzw. 

 

Op onze blog wordt “soms” een bericht geplaatst van 

corona-tochten.  Tot zover de openbare kanalen die door 

iedereen met internet en computer kan bekeken worden. 

Snellere info en kort op de bal . . . FACEBOOK ! Maak een profiel aan, niet zo 

moeilijk, je hoeft helemaal niets te publiceren of vrienden maken met andere 

gebruikers, maar hebt wel de mogelijkheid openbare pagina‟s te bekijken en  

zo info te verzamelen. Meeste wandelclubs hebben een openbare pagina  

(wij ook! https://www.facebook.com/7mijlstappers) waar de actuele info terug te 

vinden, tips van andere clubs, . . .   Enkele voorbeelden : 

> Wandelen met Luc https://www.facebook.com/groups/493445248772660  

> Wandelen en foto's van wandelingen https://www.facebook.com/groups/wandelenenfotos  

> Wandelagenda https://www.facebook.com/groups/35971468733  

Soms openbaar, soms moet je lid worden van de groep (dit is gratis en verbind je 

tot niets). Net zoals bij onze privé groep enkel van en voor clubleden (hier dient u 

dan ook te bewijzen dat u lid bent van de club door de 2 vraagjes die gesteld 

worden te beantwoorden. Velen vergeten dit ! En dan stuur ik een „chat‟ (soort 

persoonlijk bericht/sms via uw facebookprofiel) om alsnog te antwoorden. Meestal 

lukt het dan en is de goedkeuring om aan te sluiten OK. Zolang dit belangrijk 

gegeven (lidnummer) er niet is, kan de goedkeuring niet uitgevoerd worden en ziet u 

deze berichten van onze pagina niet. Dit is nochtans zeer belangrijk, hier 

verschijnen soms mededelingen die clubgebonden zijn ! 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
https://www.facebook.com/7mijlstappers
https://www.facebook.com/groups/493445248772660
https://www.facebook.com/groups/wandelenenfotos
https://www.facebook.com/groups/35971468733
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Sommigen denken waarschijnlijk dat uw naam van uw profiel voldoende is, maar uit 

veiligheidsredenen vragen wij alsnog het lidnummer ter controle. Al veel te veel 

horen/lezen we berichten van „valse‟ profielen! 

  

ZO, dit gezegd zijnde zal u gemakkelijker vinden waar gewandeld kan worden al dan 

niet met inschrijving - afstempeling - catering - . . . 

Het BOEK „Walking in Belgium‟ is nog steeds een hulpmiddel voor wie niet mee is 

met de digitale trein, maar meestal moet toch even gecheckt worden via de 

organisatie (er staat steeds een telefoonnummer bij) of de tocht al dan niet doorgaat. 

Gratis coronatochten dien je te vernemen via vrienden die wel op het wereld-wijde-

web zitten. De duurtijd is te kort voor affiches, flyers en kostelijk voor een gratis 

organisatie. Is tijdelijk (14dagen) en wijzigt te snel zodat mail niet rendabel is (en 

heeft men ook terug een computer voor nodig)! 

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

 

1 0 1

1 0 1

1 0 0 0

1 1 0

0 1

1 1 1 0

0 0

1 1 0 1

0 1 1 1

0 1 1

1 1 0 1

0 1 0 1

BINERO : vul aan met nullen en énen tot er evenveel in elke rij en in elke kolon 
staan.  Nooit meer dan twee gelijke cijfers onder of naast elkaar, en ook geen rijen 

of kolonnen met dezelfde combinatie.  SUCCES ! !
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  Waar wandelden de 7mijl-stappers ?  

 

 
 

 

datum Tochtnaam Naam organisator

C
lu

b
 

n
r

T
o

ta
a

l

7
m

ijl

2/10/2021 2-daagse Zwalmtocht Op Stap Zwalm 3529 665 3

2/10/2021 Veldtocht De Margrietestappers vzw 5276 1.148 21

3/10/2021 13e Nonnenbostocht Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 3494 313 2

3/10/2021 19e Waterhoektocht De Waterhoekstappers Heestert 5345 280 8

4/10/2021 Herfsttocht Sportkring Oostnieuwkerke 5496 615 7

6/10/2021 Rode Neuzentocht 't Wandel Voetje vzw 5526 156 5

9/10/2021 Baamistochten WRC Manke Fiel vzw 4046 1.230 2

9/10/2021 Natuurwandeling Wandelclub Koekelare vzw 5127 959 6

9/10/2021 Grimmerttocht Velodroomvrienden Moorslede 5347 750 23

10/10/2021 Streekbierentocht Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 4028 1.127 2

10/10/2021 26e Oranjetocht VOS Schaffen vzw 4049 1.389 0

10/10/2021 31e Herfsttocht Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 4165 1.202 0

10/10/2021 38e Zilleghemtocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 1.262 9

10/10/2021 Van Sas tot Sastocht Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 997 19

10/10/2021 2e Pompoentjestocht DSF - Kloenstappers 5546 812 23

12/10/2021 Tweede-dag-van-de-week-tocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 673 1

16/10/2021 Open Grenstocht De 12 uren van Lauwe 5217 912 50

17/10/2021 53e Oktoberfestmarsen Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 1018 1.545 1

17/10/2021 4e Rondom kaasdorp Passendale Drevestappers Zonnebeke 5542 2.208 41

23/10/2021 Jeanne Pannetocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 1.309 15

23/10/2021 Ardooise Veldbostocht De Spartastappers Ardooie vzw 5391 1.172 19

24/10/2021 30e Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete WSK Marke vzw 5012 1.154 52

24/10/2021 13e VIVES-Campustocht Brugsche Globetrotters vzw 5177 1.236 3

24/10/2021 24e Handzaamsetocht Michiel Mispelonvrienden 5295 806 13

25/10/2021 Rondom Oostnieuwkerke Sportkring Oostnieuwkerke 5496 449 2

26/10/2021 Aviflorawandeltocht - Jubileumtocht 15 jaar 

Aviflorastappers

Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1.009 19

28/10/2021 16e Zaaitocht De Textieltrekkers vzw Vichte 5361 733 8

30/10/2021 Herfsttocht Wandelclub 'De Westhoekstappers' 5205 472 5

30/10/2021 Halloweentocht Spoetnikstappers vzw 5363 435 2

30/10/2021 13e Pompoentocht De Buskanters Houthulst 5507 308 2

31/10/2021 BelOrta-wandeling WSV De Kadodders SKW vzw 1063 1.708 2

31/10/2021 Halloween Pompoenentocht WSV Egmont Zottegem vzw 3163 2.266 1

31/10/2021 30e Frontieretocht Witsoonestappers Krombeke 5180 778 12

31/10/2021 Herfsttocht Watewystappers Tielt 5423 908 2
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  Waar wandelden de 7mijl-stappers ?  

.

datum Tochtnaam Naam organisator

C
lu

b
 

n
r

T
o

ta
a

l

7
m

ijl

1/11/2021 Sterbostochten Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 1056 712 2

1/11/2021 Allerheiligentocht Wandelclub Roal Benti vzw 3278 720 1

1/11/2021 Allerheiligentocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 685 2

3/11/2021 12e Herfsttocht Omloop Kluisbergen vzw 3034 800 8

4/11/2021 Frontalierstocht Wandelclub D&A 5550 286 3

5/11/2021 Wandel Mee Dag Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 598 8

6/11/2021 Ritselende Blarentocht WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 1410 799 2

6/11/2021 Spokentocht Florastappers Gent vzw 3103 2.176 5

7/11/2021 34e Pannenkoekentocht WSV Land van Rhode vzw 3196 1.782 5

7/11/2021 Wandel Mee Dag Wandelclub Tornado vzw 4027 785 2

7/11/2021 30e Brigandtrotterstocht WSV De Brigandtrotters vzw 5245 1.714 36

11/11/2021 Bokrijktocht KWSV De Heikneuters vzw 2006 934 1

11/11/2021 Wandel Mee Dag WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 778 1

11/11/2021 Wandel Mee Dag Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 1.450 3

11/11/2021 Zulte Wandelt Pasar Zulte 3502 819 6

11/11/2021 Wervik Wandelt Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 581 26

11/11/2021 41e Wandel Mee Dag W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 5100 490 5

11/11/2021 Wandel Mee Dag - Pannenkoekentocht Kreketrekkers Kortemark 5412 1.103 3

11/11/2021 Damme Wandelt Levenslijnteam Damme vzw 5463 576 2

13/11/2021 39e Wandel-Mee-Dag - Viggaaltocht vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 1.207 7

13/11/2021 21e Poldertocht Spoetnikstappers vzw 5363 223 3

13/11/2021 17e Sint-Maartenstocht Presto Ichtegem 5485 425 3

14/11/2021

Boerenkrijgstapperstocht - Slotwandeling 

Donkmeertrofee 2021 Boerenkrijgstappers vzw 3450 2.326 2

14/11/2021 West-Vlaanderen Wandelt - Herfsttocht WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 1.903 11

14/11/2021 Hellegattocht De Heuvellandstappers vzw 5089 1.183 38

16/11/2021 43e Meerhoektocht De Winkelse Stappers 5323 617 20

20/11/2021 22e Herfsttocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061 737 54

20/11/2021 40e Sint-Elooiwandeltocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 1.293 3

21/11/2021 Leietocht Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3091 1.356 4

21/11/2021 Vredestocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 890 14

27/11/2021 Mannavita warme wijntocht De 7mijl-stappers Moorsele 5411 402 88

18/12/2021

Moezelwijntocht - Tocht zonder catering - 

BEDELING GADGETS LIMITED EDITION ! 't Wandel Voetje vzw 5526 1.312 76

27/12/2021 Roeselen by night WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 899 8

30/12/2021 Hendrik Geeraerttocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 966 13

31/12/2021 16e Tis Tied Ta Tud Tis-tocht Kreketrekkers Kortemark 5412 885 10

8/01/2022 Putje Wintertocht WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 924 9

15/01/2022 Nieuwjaarstocht Wandelclub Koekelare vzw 5127 1.650 25

16/01/2022 33e Wintertocht Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 1.741 11
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 Mannavita Warme Wijntocht 27.11.2021  

Kan de organisatie doorgaan of niet . . . de ganse week was het nazien van mails, overleg-

comité, zelfs op vrijdag nog contact met de burgemeester. Het licht bleef op GROEN, alleen 

de weerverwachtingen waren minder goed, de stijgende coronabesmettingen zorgden voor 

reserve-helpers inzetten, en wandelaars waren de laatste week sterk afgeraden naar 

massa-evenementen te gaan! 

Wat zou het worden ? Nog een tegenslag, de lift naar de grote zaal was defect, dus werd 

ons aangeraden beneden in het cafetaria onze organisatie door te laten gaan. Het lukte,  

al zat de zaal toch soms „goed‟ vol qua corona-beperkingen. De CO2-meter onder controle, 

beperkt aantal tafels met max. 6 stoelen, scanning coronapassen, medewerkers met mond-

masker voor halve dag (dus dubbel aantal helpers nodig), al bij al toch een geslaagde maar 

vooral corona-veilige wandelorganisatie met 402 deelnemers. Zij trotseerden regen - wind 

- en zelfs sneeuw ! Heel wat van onze eigen leden kwamen langs om de omslag met her-

nieuwingspapieren af te halen (waarvoor dank). 

De parcours werden beperkt 5km e f  en  12km. Moorsele werd niet aangedaan (rustpost 

was voorzien in school waar zelfs de kinderen en leraars maar beperkt gebruik konden 

maken van de refterzaal), maar toch kon een mooi parcours aangeboden worden door het 

natuurgebied Bergelen (met proeverij van onze geapprecieerde warme Mannavita 

Kruidenwijn). Een lus richting „tHoge zorgde voor de langere afstand. 

Enkele foto‟s dank aan onze clubfotograaf Eddy Amerlinck. 
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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. 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    

   

 
 

 in MAART     

            
 

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 VANGEENBERGHE CARLA

07 DESIMPELAERE ANGELINE

07 REMMERIE ELLEN

08 WITDOUCK ANNE-MIE

01 COUSSENS JAN

01 GHESQUIERE JOOST

02 COUCKE FILIEP

02 CATTEEUW JOHAN

02 VANDORPE LINDA

02 VANDORPE MAGDA

02 VAN DER BORGHT ANNIE

02 QUARTIER MARTINE

04 PUYPE NANCY

08 VERBRUGGHE ERIK

10 VANACKERE RITA

10 VANDROMME CHRISTIANE

22 ACCOU JEAN-PIERRE

22 LEFEBURE STEVEN

23 VANDEWALLE DOMINIQUE

25 CATTEEUW JOHNNY

25 MARTIN VEERLE

26 MAES FREDDY

29 VLIEGHE ANNE

29 VANNESTE MARLEEN

30 BOONE CHRIS

30 NOPPE PHILIPPE

31 BORRY DANNY

09 VANHOUTTE ROSANNE

09 NEYRINCK LUC

09 STRYNCK SILAS

10 VANWYNSBERGHE ROMAIN

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 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

12 HENNIN FRIEDA

12 MAHIEU DELPHINE

14 CLARYSSE EMMA

14 NAERT JOHNNY

15 MOERKERKE RIK

15 DEGEYTER POL

16 DEJONGHE MARTINE

17 COTTYN ETIENNE

17 LAPIERE RIKA

19 BULTYNCK RITA

19 VANLAETHEM CHRISTELLE

19 DELANNOY SOPHIE

20 VERPOORT OTHELLO

20 DE BRUYNE ANJA
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  in APRIL     
 

          

 

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

 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 ! 

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

Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft, namen wij 

afscheid van mevrouw Martha Samyn, geboren te Farbus 

(Frankrijk) op 22 augustus 1933 en onverwacht overleden 
te Roeselare (AZ Delta, campus Rumbeke) op 21 november 
2021. 

Martha was de grootmoeder van Bjorn en Ellen Ghesquiere-
Opsommer, overgrootmoeder van Helena André Ghesquiere. 

Stil ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven zo was je hele leven.  
Je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 
 

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

  

01 PATTYN ARLETTE

01 PARMENTIER MARIE

03 DESIMPELAERE PIET

03 STRYNCK NOUNA

06 GYKIERE STEFAAN

07 PLANCKAERT MARIJKE

08 NUTTIN SONJA

09 GHELDOF RIK

10 VANBESELAERE MIROSE

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

17 VANDAMME VIVIANE

18 DUMORTIER ANN

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

27 KINDT RITA

27 DESCHAMPS ANNELORE

29 VANESSCHE GERDA

29 MAES EVY
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Omringd door de mensen die hem het meest nabij waren, is in alle rust 

heengegaan de heer Antoine Lefebvre, geboren in 

Bellegem op 6 januari 1948 en sloot zachtjes zijn ogen in 

Kortrijk op 25 november 2021. 

Antoine was lid van onze wandelclub van 2016 tot eind 2019. 

Hij was (schoon)vader van clubleden (en clubsponsor) 
Frederik & Annelies Mestdag-Lefebvre, schoonbroer van 
Marc & Leen Vereecke-Vandezande en van Marc & Anne 
Masselis-Vereecke, nonkel van Lien & Hanne Vereecke.  

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan.  
Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 
In onze gedachten was je. In onze gedachten ben je. In onze gedachten zul je altijd bli jven. 

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

Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, namen wij 

afscheid van de heer Freddy Ledoux, echtgenoot van 

mevrouw Paulette Depuydt. Hij was geboren te Moorsele op 
26 juli 1946, omgeven door onze liefde is hij zachtjes van 
ons heengegaan te Sint-Eloois-Winkel op 4 december 2021. 

Freddy was de (schoon)broer van clubleden Werner & Anita 
Verspeelt-Ledoux, en Paul & Gerda Depuydt-Opsomer, en 
Thierry & Martine Bauwens-Depuydt. 

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

Na een mooi en rijk gevuld leven is in stilte van ons heen-

gegaan  MEVROUW Suzanne Buyck,  geboren in Desselgem 

op 28 september 1935 en overleden in Wakken op 24 december 
2021. 

Suzanne was de (schoon)moeder van clublid Bart Devos-
Carlier Veerle, oma van clubsponsor voetzorg Laura Devos-
Nolf Siemen. 

Als straks de zon toch weer zal schijnen en hoog aan de hemel staat,  
dan weet ik dat er met die stralen een glimlach naar beneden daalt. 
Nu kun je over ons waken, eens zullen we weer samen zijn. 
Tot dan moeten wij hier verder leven, maar zal je steeds in onze gedachten zijn.  

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

Na een moedige maar oneerlijke strijd is van 

ons heengegaan de heer Bernard Steelandt, 

geboren in Moorsele op 16 maart 1955 en 
sloot voorgoed zijn ogen in Menen op  
27 december 2021.  

Uitbater van het volkscafé „In de Kroone‟ 

Moorsele, enkele jaren ons clublokaal. 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen.  

Herinner mij in de stralende zon hoe ik was,  

toen ik alles nog kon. 
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Marnix was lid van onze wandelclub sinds 14/04/2013.  
Veel sterkte aan de familie vanwege het bestuur & leden 7mijl-stappers Moorsele.  

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

We vernemen het overlijden van mevrouw Rita Verfaillie,  

thuis overleden te Halluin op 19 januari 2022 in haar 67ste 
levensjaar. Ze was de zus van clublid Jocelyne Verfaillie. 

Gecondoleerd met dit verlies. Heel veel sterkte de komende 
tijd. 

Het moeilijkste moment is wanner je beseft, dat iemand die je de mooiste 
herinneringen gaf, zelf een herinnering is geworden. 

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

 Blij Nieuws  

15 november 2021 : 

SUPER 

PROFICIAT  

aan de ouders  

en oma & opa   

Sophie Delannoy -  

Filip Vanlerberghe,  

en overgrootouders 

Chantal Dejans - 

Geert Vanhauwaert ! 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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3 december 2021 :  

Supercontent met de geboorte van ons derde kleinkindje 

ASA (genezer), eerste kindje van Sien en Joren.  

Flink meisje : 3150 gr, 50 cm. 

                        SUPER PROFICIAT  

aan de ouders  

en oma & opa  Marleen Vanneste - Guido Deleu! 

's Morgens was ik op controle met mijn voet (alles ok),  

's avonds eerste bezoekje, in deze donkere tijden een zalig lichtpuntje. 

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

5 januari 2022 :  

Hier is hij dan onze kleinzoon Reau.  

SUPER PROFICIAT  
 

aan de ouders  
 

en de trotse omi en opi 

Demuynck Sabine  &  

                    Vandendriessche John 
 

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

Vandaag 15 januari 2022 

       50 jaar getrouwd.  

PROFICIAT  

    met jullie  

      gouden  

     jubileum 
 

Lucrèce Vanoverberghe   &  Rudy Callens 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 

     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. 
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   Secretariaatsberichten 
 

           Hallo  clubleden,  
 

Het nieuwe jaar is niet zo wandel‟minded‟ gestart . . . het weer en ook 

het coronabeestje zorgen verder voor „trubbels‟ en grijze momenten. 

Toch mogen we de moed niet laten zakken tot in onze schoenen, nee 

die heb je nodig om de stress en frustraties van zich af te wandelen.  

We mogen eveneens onze schouders niet laten neerhangen, maar in tegendeel stut ze 

onder nieuwe uitdagingen en initiatieven. 

Zo is er deze maand nog de start van een 

GRATIS CORONAWANDELING. vanuit 

Gullegem, dankzij parcoursbouwers Jan Peirs 
en helper Marc Vansteenkiste.  Alle info vindt 

u verder in dit clubblad bij de KALENDER. 
 

Sedert enkele maanden zijn we ook vertegenwoordigd in een 

werkgroep omtrent “975 jaar Moorsele”. Met een jaar uitstel vieren we 

dit in 2022.  

Dit is een project van de Heemkundige Kring WIBILINGA die een 

20tal “VERDWENEN MONUMENTEN” nieuw leven wenst in te blazen. 

In tegenstelling met 950jaar Moorsele, werden bestaande beschermde 

gebouwen en historisch belangrijke plaatsen in de picture geplaatst.  

Nu heeft men nog iets verder onderzoek gedaan en vinden we 

belangrijke historische info over “VERDWENEN MOORSELE”. 

Onze taak is vooral LOGISTIEK: voor een parcours zorgen dat zoveel 

mogelijk van die plaatsen verbindt tot een aangename wandeling 

(doorspekt met enkele groene zones ter afwisseling). De wandeling zal 

vrij te bewandelen zijn vanaf begin april tot eind september. Deze 

„permanent‟ uitgepijlde 7km-tocht (rolstoeltoegankelijk) zal officieel 

geopend worden de week vóór onze Stekseltocht. Op onze tocht op  

10 april zal deze dan ook gepromoot worden met een brochure en in het 

aanbod zitten van de aangeboden parcours. We hopen dat jullie er ook 

plezier aan beleven en onze gemeente een beetje andere manier leren 

kennen. MEER HIEROVER (programma) VERDER IN DIT CLUBBLAD. 

Eind december werden enkele belangrijke en 

moedige beslissingen genomen in de 
bestuursvergadering : .de annulatie van het. 

.nieuwjaarsfeest,. dit al voor de tweede keer op rij 

. . . maar wees gerust, de DJ en zaal zijn al 

gereserveerd voor vrijdag 13/01/2023.  

Ook hebben we een alternatief voorzien (OC De Stekke = OK) op zondagmiddag 3 juli 
2022 proberen we een “ZOMERFEEST”. !  Meer hierover later vanzelfsprekend, maar 

vooral laat ons hopen op geen spelbrekers of hoogrode corona-barometer-toestanden. 
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Een andere bestuursbeslissing is het feit dat het clubvoordeel “UITBETALING VOLLE 

WANDELBOEKJES” (15 tochten = 1 euro) weg valt . . . maar er is een voordeliger, 

eenvoudiger en interesant nieuw voordeel in de plaats gekomen. 

“WAAROM AFGESCHAFT?” hoor ik jullie vragen.  

Wel met de sterke groei van ons ledenaantal (momenteel 451), aansluiten van leden 

andere clubs, heraansluiten ex-leden, . . . is een manuele controle (tochten gewandeld als 

„7mijl-stapper‟) niet meer vanzelfsprekend, vooral dat dit „snel-snel‟ dient te gebeuren 

tijdens inschrijven - scannen - drankbonnen op Stekseltocht en Nieuwjaarsfeest. 

TOCH VOORZIEN WE EEN LAATSTE KANS : en dit is op onze Stekseltocht van 10 april 

aanstaande. Indien deze niet kan doorgaan (door corona bijvoorbeeld) wordt het 

uitbetalingsmoment doorgeschoven naar de eerstvolgende activiteit. 

“IK KAN NIET AANWEZIG ZIJN” : wel er is iets als vriendendienst . . . vraag aan een 

wandelvriend(in) de boekjes in te leveren in uw plaats. Let wel, uitbetaling gebeurt cash. 

WAT IS HET NIEUWE VOORDEEL? 

 VANAF 2022 GRATIS WANDELEN. op eigen CLUB-ORGANISATIES! Dit is een 

JAARLIJKS VOORDEEL (in 2022 , hopelijks, 4 tochten à 1,50euro = 6 euro!). 

MERK OP: voorleggen lidkaart is verplicht (en wijst de medewerker(s) scanner - ontvanger, 

er gerust op, want voor hen is dit ook nieuw en kent ook niet alle clubleden!) 

MEDEWERKERS KUNNEN HIER NIET VAN GENIETEN is nog een opmerking, maar zij 

hebben de dag zelf voordeel gratis drank (met mate!!) en boterhammen PLUS jaarlijks een 

gratis etentje of geschenk indien restaurant/traiteurdienst niet mogelijk is (zoals in 2020). 

Ik hoop dat dit clubblad (“grondig”) gelezen wordt en in het bijzonder deze nieuwe regels, 

zodat hierover later geen misverstanden over zullen zijn. 

.Om nog eens terug te keren naar onze voornemens 2022 : nieuwe initiatieven !.. 

Welnu we voorzien dit jaar voor het eerst een .BUITENLANDSE WANDELVAKANTIE., 

alle info volgt na het secretariaatsnieuws. Wees er snel bij, want er zijn slechts  

35 plaatsen. En alleenstaanden (max 5) betalen GEEN SURPLUS ! 

Als laatste puntje : er zijn nog steeds leden die hun papieren moeten afhalen ! 

We zijn meer dan 2 maand verder dan de eerste afhaaldag (Warme Wijntocht 27/11/2021), 

3 extra afhaaldagen werden gepland (zondag 12 december van 8u30 tot 11u30  //  

maandag 13 december van 8u30 tot 11u30 en 14u00 tot 17u00  //  zondag 16 januari van 

9u00 tot 11u30 en van 14u00 tot 17u00), mogelijkheid documenten op te sturen : 

| > hernieuwers, enkel attesten en kortingsbon = 2 euro 

| > nieuwe leden ZONDER BOEK = 5 euro (dit komt doordat er wandelboekje(s) bij steken) 

| > indien BOEK dient meegestuurd, loopt dit algauw op naar 9 euro ! 

En momenteel liggen nog steeds meer dan 30 omslagen (GEZINNEN) bij mij 

te wachten op afhaling ! 
 

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

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 contrac-
tuele relatie als gevolg van je lidmaatschap.  
De volledige verklaring is op eenvoudige vraag te bekomen, via het secretariaat of via onze 
sociale media. 
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 Op 15 januari 2022 telt onze Club : .451. leden. 

                WELKOM in onze club ! 
 

    

IN FUNCTIE VAN DE NIEUWE WET WORDEN SLECHTS BEPERKTE GEGEVENS GEPUBLICEERD  

  Veel wandelplezier als 7mijl-stapper  ! ! 

22 13/11/2021 VANLERBERGHE FRANCIS MENEN

23 DEPOORTER ANN

24 13/11/2021 NOPPE PHILIPPE WEVELGEM

25 HAEMERS CARLA

26 13/11/2021 DEVOOGHT GERDY MENEN

27 13/11/2021 VANDEKENDELAERE CHRISTINE WERVIK

28 15/11/2021 KINDS VANESSA HEULE

29 15/11/2021 MASSELIS LUC WEVELGEM

30 WERBROUCK MARTINE

31 20/11/2021 DEVOGELE MAURICE HEULE

32 20/11/2021 VANDEGHINSTE LUT GULLEGEM

33 24/11/2021 VANEECKHOUT MARTIEN ZWEVEGEM

34 24/11/2021 DE CONINCK FRANCIS BRUGGE

35 27/11/2021 VERVENNE LUC WEVELGEM

36 DENECKERE CHRISTA

37 27/11/2021 GHESQUIERE ROGER WEVELGEM

38 VANDAMME VIVIANE

41 27/11/2021 FEYS JEAN PIERRE HEULE

40 MAELFAIT CHARITINE

41 27/11/2021 VERHUE PATRICK ZWEVEGEM

42 27/11/2021 VLIEGHE ANNE KUURNE

43 27/11/2021 FLAMEZ MARJA GULLEGEM

44 27/11/2021 QUARTIER MARTINE WEVELGEM

45 27/11/2021 LONCKE LORINZO MENEN

46 HERMAN NATHALIE

47 27/11/2021 BALCAEN FABIENNE DEERLIJK

48 DE VREESE MATHIS

49 30/11/2021 VANDE GINSTE FRANKIE BISSEGEM

50 VANGEENBERGHE CARLA

51 30/11/2021 DE WEERDT MARC MOORSELE

52 7/12/2021 PUYPE NANCY

SINT-ELOOIS-

WINKEL

53 8/12/2021 STRAGIER MARC WEVELGEM

54 DEBOOSERE MARTINE

55 8/12/2021 DEBOOSERE VERONIQUE WEVELGEM

56 15/12/2021 DEGEYTER POL WEVELGEM

57 25/12/2021 VERSCHAETE CHRISTOF WEVELGEM

58 PROVOST IRIS

Heel wat nieuwe leden in het 

laatste kwartaal! Op onze 

Warme Wijntocht op 27/11/2021 

werden alleen al 14 leden 

ingeschreven. Er zijn enkele 

oud-bekenden bij met vrienden 

van de gestopte club 

Guldenbergstappers Wevelgem. 

  



Clubblad nr. 112             p.  20      februari 2022 

 

1ste BUSREIS naar buitenland met de club! 

5-daagse wandelvakantie met “de 7mijl-stappers Moorsele” 

maandag 13/6/2022 - vrijdag 17/06/2022   

max. 35 personen !  

Programma 

Dag 1: vertrek om 8u00 vanuit Moorsele (Caesar Gezellestraat, ingang kerkhof) met 
tussenstop voor deelname aan wandeltocht (picknick zelf voorzien of ter plaatse iets kopen) 

   Maandagtocht door De Lummense Dalmatiërs vzw (WSVL 2087),  
  startlocatie; Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen. 
  Afstanden 4 - 6 - 12 - 20 km. 
Via de vijvers van Schalbroek ga je langs de grote molen naar het fietspad, waar je tussen 
de weilanden naar de rustpost in Gildezaal Schallebroek trekt, om via de Willekensberg 
terug te keren naar de startzaal. 
 

Om 14u00 (hou hiermee rekening bij uw keuze afstand) verder naar ons hotel. 

Dag 2: wandelen op de Westerwaldsteig keuze uit + 10 km of + 20 km. 

Dag 3: bezoek aan Bonn. 

Dag 4: wandelen op de Westerwaldsteig keuze uit + 10 km of + 20 km. 

Dag 5: terugreis – tussenstop (geen georganiseerde tochten) dus 

kiezen we voor het Nationaal Park Hoge 
Kempen en de wandelpoort bij uitstek de 
MECHELSE HEIDE,  
Jozef Smeetslaan 280 ,  3630  Maasmechelen. 
Voldoende parking daar, en wandel-fiets-café 
(taverne) 'Salamanderke' (Bij ons vind je nog de 

gezellige en vlotte bediening met een variatie van 

dranken en snacks).  

Meerdere uitgestippelde wandelingen o.a. van 7,5 km (rode 
route, 2uur stappen) die genomineerd werd als "mooiste 
wandelroute" door Vlaanderen Vakantieland in 2013. Route 
uitbreidbaar met verlengstuk "geel" (zie foto). 

(afspraak vertrek ter plaatse)  

Aankomst in Moorsele tussen 17 en 18u.  
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Ons hotel: hotel Heiderhof in Obersteinebach 

   
  

Prijs: 489 €  geen toeslag voor singlekamers (max 5 kamers) ! * 

 Clubrekening BE08 8335 1432 7713 .  
                                            met vermelding:  REIS 13-17/06/2022 . 

* Bij annulering omwille van corona, kan de reis verplaatst worden of terugbetaald worden, hopelijk is dit niet nodig. 

Inbegrepen in de prijs: 

Vervoer heen en terug met Autocar 

Verblijf in volpension (ontbijt-lunchpakket-avondmaal) 

                                              maandag 13/6/2022 - vrijdag 17/06/2022 

Alle plaatselijke dranken (bier-wijn-frisdranken) van 17u tot 24u 

Gans de dag koffie of thee 

Avond animatie 

Verplaatsingen naar start en stopplaatsen Westerwaldsteig 

Bevoorrading op dag 2 en 4 

Daguitstap Bonn 

Annulatieverzekering ! 
 

Niet inbegrepen in de prijs: 

Persoonlijke uitgaven 

Dranken verbruikt voor 17u in hotel. 
 

 WACHT NIET TE LANG VAN BESLISSEN . . . onze optie loopt maar tot 20/02/2022 !   
 En ook het aantal plaatsen is beperkt (max 35 plaatsen). Bij succes kunnen we  
 misschien een tweede reservatie boeken maar dat is onder voorbehoud en datum. 
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  Berichten van WSVL vzw  

1/ CLUBKAMPIOENSCHAP WANDELSPORT VLAANDEREN (herinnering & aanvulling) 

Vanaf 1 januari 2022 organiseert de FEDERATIE WSVL vzw een clubkampioenschap en 
bonustocht.  

OPMERKING 7mijl-stappers : er wordt een onderscheid gemaakt tussen VZW en FV 
(discriminatie), maar voor de inkomsten en klassementen worden we dan wel weer gelijk gesteld. 
De feitelijke clubs krijgen GEEN bonustocht meer, zie vorige clubbladen, we voor het 
PUNTENKLASSEMENT worden we wel ingedeeld tussen de vzw’s voor het kampioenschap.  

HIER STAAN WIJ NIET ACHTER . . . onze leuze GEEN VERPLICHTINGEN & GEEN KLASSEMENTEN . . . 
maar we willen jullie niet in het ongewisse houden over het ingevoerde (opgelegde) klassement door de 

federatie. Het resultaat of plaats is voor ons aldus irrelevant! 

Leden die al langer wandelen herinneren zich nog ongetwijfeld de wisselbekercompetitie. 
Toen werden al onregelmatigheden opgemerkt (o.a. meer „manuele‟ inschrijvingen dan er 
leden waren in de club). Ook nu zullen er weer „voyageurs‟ zijn die van de ene tocht naar de 
andere rijden om zogezegd deel te nemen aan meerdere tochten (zonder te wandelen?), je krijgt 
nu toch je stempel bij inschrijving hé! 
Dit clubkampioenschap komt in de plaats van de “ouderwetse en afgeschafte” wisselbekercompetitie 
(waar clubs, vzw of niet, wel wisselbekertochten kon organiseren: onze evaluaties waren nochtans 
steeds uitstekend). Bovendien verdwijnt de naam 'promotocht' en wordt vervangen door 'bonustocht'.  

WAARUIT BESTAAT HET? 
Het komt erop neer dat je al wandelend punten kan verzamelen voor uw club. Het  kampioen-
schap is gebaseerd op de uitslagen van de tochten van de wandelclubs aangesloten bij Wandelsport 
Vlaanderen. Het clubkampioenschap start telkens op 1 januari en eindigt op 31 december. De clubs 
worden ingedeeld op basis van het aantal leden.  Wij staan in de “EERSTE DIVISIE” (bij de 25 
„GROTE‟ clubs), er zijn 9 afdelingen.  

 DETAILS KON U UITGEBREID NALEZEN IN WALKING MAGAZINE nr 29 (dec. 2021).  

HOE VERDIENT DE CLUB PUNTEN. 
Ieder wandelend (ingescand) lid registreert door de scan punten voor zijn club : 1 punt voor 
een gewone tocht, 2 punten voor een bonustocht, 3 punten op een regionale wandeldag en  
5 punten op een nationale wandeldag.  

De club die kampioen is in elke afdeling krijgt een belangrijke prijs en wordt in de bloemetjes gezet 
tijdens de nieuwjaarsvieringen WSVL. Jaarlijks gaan de 3 beste clubs over naar een hogere afdeling 
en dalen de 3 laatst geklasseerde clubs. In eerste afdeling kan je niet stijgen, in laatste niet dalen. 
WE ZULLEN WEL ZIEN . . . maar is zeker geen opgelegd nummer van onzentwege !  

2/ NIEUWE VERZEKERAAR (herinnering & aanvulling) 

Vanaf 1/1/2022 is er een nieuwe verzekeraar Ethias voor alle leden van Wandelsport 
Vlaanderen. 

    U KON ALLES UITGEBREID NALEZEN IN WALKING MAGAZINE nr 29 (dec. 2021).  

Er wijzigt niet veel, wel wordt alles meer elektronisch geregeld (doorsturen formulier, 
facturen, . . .  We begrijpen dat dit zeker in den beginne en voor een bepaalde categorie  
van wandelaars wel wat problemen zal opleveren met deze manier van werken via computer. 
Bestuurslid JAN PARMENTIER neem de taak op zich jullie hierbij bij te staan. U kan dus 
steeds contact met hem opnemen om een aangifte te doen en/of info.  

                                                                                  Jan‟s gegevens staan op blz 2 (BESTUUR).  
 

 

> Tussenkomst bij ongeval (onwel worden is geen ongeval) voor lichamelijk letsel, geen 
kledij, enige uitz. is brilschade en prothesen onder voorwaarde dat er OOK een lichamelijk 
letsel is! Hartfalen voor leden is wel als ongeval voorzien.  
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> Wanneer is men verzekerd: elke deelnemer tijdens de wandeling (bewijs inschrijfkaart of 
betalingsbewijs). Voor leden is hierop een uitbreiding, ze zijn eveneens verzekerd op weg 
naar & van de wandeltocht. Leden zijn OOK verzekerd op andere occasionele activiteiten 
categorie geen hoog-risico sport. OOK ledenfeest, BBQ, daguitstap georganiseerd door de 
club kan men de polis inroepen bij een ongeval. 

LEDEN zijn ook verzekerd bij private wandeltochten 24/24uur, 7/7dagen, zowel in binnen- als 
buitenland (een lid dat op vakantie een wandeltocht maakt en hierbij ten val komt, kan beroep 
doen op de polis). 

> Hoe aangifte doen:  inschrijvingskaart is belangrijk (steekproeven van scanning bij twijfel). 
Bij “op weg naar & van” geldt de eerlijkheid van het slachtoffer. In eerste instantie: neem 
contact met de organiserende club voor een MEDISCH ATTEST (in te vullen door de 
behandelende arts). Indien men dit attest niet kan vragen (vb. weggevoerd met ziekenwagen) 
meldt men steeds dat het om een sportongeval gaat. Op de spoeddienst zal een medisch 
attest worden geschreven, dat je digitaal (inscannen) kan toevoegen aan het ongevallen-
formulier. 
Het ongevallenformulier kan alleen digitaal ingevuld worden, er zijn geen papieren versies 
meer! Zoals eerder gemeld kan je eigen club je hierbij helpen (contactpersoon JAN 
PARMENTIER). 
Het Medisch doktersattest dient ingescand en digitaal mee/na-gestuurd te worden. 
Na controle bij WSVL wordt een mail verstuurd met dossiernummer en instructies voor 
verdere afhandeling van het dossier. 

                           AANGIFTE DIENT BINNEN DE 5 DAGEN TE GEBEUREN. 
Onkosten, kine, zorg, . . . dien je eerst zelf te betalen, eerst indienen bij je ziekenfonds die 
gedeeltelijk terugbetaald. Kwijting (met vermelding remgeld) die u ontvangt dient u door te 
mailen (dus ook inscannen) met dossiernummer cfr de ontvangen instructies. Indien (soms) 
geen tussenkomst ziekenfonds, kan een teruggave gebeuren indien behandeling of product 
voorgeschreven werd door de behandelende arts. 

 U KAN ALLE INFO TERUGVINDEN OP DE WEBSITE VAN WANDELSPORT VLAANDEREN!.  

 

3/ VERLOREN LIDKAART  
Indien een lid zijn lidkaart verloren is, hoef je enkel uw CLUBSECRETARIAAT te verwittigen. 
Uw secretaris zorgt voor de aanvraag via het clubportaal. Eénmaal per maand wordt 
bijdrukken van verloren lidkaarten aangemaakt en naar het lid verstuurd. In afwachting kan u 
een „papieren‟ lidkaart verkrijgen van uw secretaris. 
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TIP: plaats uw lidkaart bij uw klantenkaarten in een speciale app op uw telefoon. Altijd een 
gemakkelijke hulp bij het scannen! 

4/ NIEUWJAARSWENSEN WSVL vzw  

 

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

 

     

 

 

  

U kent iemand die ook wil adverteren ?   Nieuwe sponsors zijn steeds WELKOM.  

We zoeken voor een ideale medewerking tegen zeer lage kostprijs : 50 euro voor 4 

advertenties. Wie nu bijkomt voor de volgende 3 publicaties = slechts 40 euro : mooi LOGO 

van 8 x 8 cm  of  4 x 16 cm. 
Neem contact met een bestuurslid of secretaris Marc Masselis via marcmasselis@hotmail.com. 
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  Weetjes . . .        
 

Meer wandelen zou jaarlijks tot 300.000 minder  

gevallen van diabetes type 2 leiden. Dat blijkt uit een rapport van de Britse 

wandelfederatie Rambles en kankerstichting MacMillan. Het onderzoek bevestigt dat 

wandelen een ideaal tegengif is voor hart- en vaatziekten, maar dat lichaamsbeweging 

ook een positief effect kan hebben op kanker en Alzheimer. 

De resultaten sluiten aan bij de huidige aanbeveling om dagelijks 10.000 stappen te zetten 

of 30 minuten extra per dag te bewegen. Ook andere laagdrempelige activiteiten als 

fietsen naar winkel of werk, tuinieren of spelen met de (klein)kinderen zijn een uitstekende 

vorm van bewegen. 
Bron: www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/walking-works  

Is het gezond om te wandelen vlak na het eten? 
Wandelen vlak na een maaltijd kan gerust, het is zelfs een uitstekend 

 idee. Het bevordert de spijsvertering en het helpt je lichaam bij het regelen van 

de bloeddruk en de bloedsuikerspiegel.  

Het verbetert ook de gezondheid van het hart en het kan leiden tot een betere nachtrust.  

En het helpt uiteraard om een paar kilo‟s kwijt te spelen.  
Bronnen: Walking After Eating: Benefits, Digestion, and Side Effects (greatist.com) 

Verrassend: de impact van wandelen in de buitenlucht op onze hersenen. 
Alsmaar meer onderzoekers focussen zich op de effecten van wandelen in groene zones 

zoals stadsparken, bossen en velden, en in de buurt van water, zoals aan de zee, bij een 

rivier of rond een meer, omdat het niet alleen fysieke voordelen zou bieden, maar ook 

een impact heeft op onze hersenen. 
Bron: The World Journal of Biological Psychiatry (www.tandfonline.com/toc/iwbp20/current) 

“Elke stap telt”, benadrukt nieuw officieel bewegingsadvies ! 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft nieuwe aanbevelingen gepubliceerd om minder 

stil te zitten en meer te bewegen. De experten benadrukken dat „elke stap telt‟, dus dat 

elke beweging, hoe klein ook, een positieve impact heeft op je gezondheid. 

Een van de opvallendste verschillen met vroeger is dat je niet langer hoeft te bewegen in 

'blokken' van minstens 10 minuten matig intensieve beweging. Elke minuut dat je beweegt, 

elke stap, heeft namelijk positieve gezondheidseffecten. Gewoon de trap nemen of een 

wandelpauze van vijf minuutjes inlassen, helpt je ook al vooruit.  

Het advies legt ook uit hoeveel je als volwassene beter beweegt om gezond te zijn. 

Aangeraden wordt om 150 tot 300 minuten aan matige intensiteit te doen, verspreid over 

de hele week, of 75 tot 150 minuten aan hoge intensiteit. Een combinatie van beide is 

eveneens een goed idee. Denk bijvoorbeeld aan 5 dagen per week 30 minuten wandelen 

of elektrisch fietsen (matige intensiteit) of drie dagen per week 25 minuutjes joggen of 

stevig doorfietsen (hoge intensiteit).  
Bronnen:  https://www.gezondleven.be   //    https://weekend.knack.be 

   

http://www.walkingforhealth.org.uk/get-walking/walking-works
http://www.tandfonline.com/toc/iwbp20/current
https://www.gezondleven.be/nieuws/hoeveel-moet-ik-bewegen-voor-mijn-gezondheid-gezond-leven-licht-toe-op-basis-van-nieuwe-who-aanbevelingen
https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/elke-stap-telt-vlaams-instituut-gezond-leven-geeft-nieuw-bewegingsadvies/article-news-1699007.html?_ga=2.98108891.556280817.1613126072-1644196572.1424095873
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  WANDELKALENDER  

Voor een volledig en uitgebreid aanbod van 
wandeltochten verwijzen wij heel graag naar het boek ! 

                    ..WALKING.. IN ...BELGIUM..  

             Of beter via   www.wandelsportvlaanderen.be .  

 Daar vind je niet alleen alle tochten, maar ook alle uitslagen !  

Startplaatswijzigingen, annulaties en andere wijzigingen aan de 

Wandelkalender vind je er op terug. 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 IS ER NOG MAAR EEN TRAGE START VAN DE ORGANISATIES. Ook W.S.V.L. 
vzw ondervond op hun „Vlaanderen Wandelt wisselend succes. Het aantal deelnemers lag 
dikwijls ver beneden alle verwachtingen, zelfs van leden van de organiserende club.  
Dit sterkt ons in onze argumentatie om ZEER VOORZICHTIG te blijven in het organiseren 
van grote evenementen ! VANDAAR NOG GEEN PUBLICATIE VAN TOCHTEN (we weten ook 
niet steeds of de tochten uit het boek zullen doorgaan, er zijn nog steeds annulaties!).  

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

KLASSEMENTEN..  

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

  

14,8 km 

na 4km: Cafetaria Bergelen, niet op  
  maandag, open vanaf 10h tot .... 

na 9.7km: Heule centrum  
  (uitgang park naar rechts, ± 100m)  

  De Kameleon, niet op maandag,  
                 open vanaf 11h30 tot ....  
  Hier is er ook kleine restauratie  
  mogelijk. 

 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/


Clubblad nr. 112             p.  29      februari 2022 
 

Rolstoelen 14,3km  
na 1km en 3.5km: 

Cafetaria Bergelen, niet 
op maandag, open vanaf 10h 
tot .... 

Aan cafetaria BERGELEN 
is er een OPENBAAR 
TOILET los van de 
openingsuren ! 
na 8.5km: Heule centrum, 
(uitgang park naar rechts, ± 

100m), De Kameleon,  
  niet op maandag, open 

vanaf 11h30 tot .... Hier is er 
ook kleine restauratie 
mogelijk. 
 

We vertrekken aan het INFOBORD achter de KERK te GULLEGEM. Ruime parking, maar 

hou rekening met de MARKTDAG op vrijdag !  Na de start wandelen we naar de Heulebeek 

en zo verder naar Bergelen.  Bij het binnengaan van Bergelen is er een splitsing:  

> rolstoelen rechtdoor, zij volgen verder de verharde wegen rond de vijver. 

> andere wandelaars naar rechts, dit gedeelte is niet te doen met een rolstoel.  

Hou zelfs rekening dat hier bepaalde gedeeltes behoor-lijk modderig kunnen zijn, dus 

stevig schoeisel is hier zeker een must. Ook een deel van het speelbos wordt verkend. 

Aankomst aan het cafetaria van Bergelen.  Hier is er altijd, onafhankelijk van het cafetaria, 

een OPENBAAR TOILET toegankelijk. De koer oversteken en links vind je het toilet. 
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Na het cafetaria 

trekken beide 

afstanden verder 

langs de Hemelhof-

weg en Bergelen 

(de straat) tot het 

rond punt aan de 

Kon. Fabiolastraat.  

 

> Hier trekken de rolstoelen de Kon. Fabiolastraat en vervolgens de Grote Ieperstraat in.   

   Op het einde wandelen we de nieuwe wijk in.  Na het uitkomen van de wijk, rechts af de  

   Hugo Verriestlaan in.  Aan de lichten de baan over tot ter hoogte van Dreef Ter Walle  

   de andere wandelaars aansluiten. 

> Aan het rond punt van de Kon. Fabiolastraat draaien de wandelaars rechts af.   

   We nemen het zebrapad om de weg over te steken, en slaan een 100-tal meter links een  

   landweg in.  Aan het einde komen we in de Kleine Ieperstraat, rechts en direct terug  

   links en via een aantal binnenweggetjes en het Perenboomhof bereiken we uiteindelijk  

   het Schoonwaterpad.  Na ± 300m links en verder volgen tot het einde.  Rechts en de  

   Bissegemstraat oversteken (gevaarlijke baan dwarsen!!).  We trekken door de wijk 

   'Het Lommergoed', en vervoegen uiteindelijk de rolstoelen.  

Samen trekken we door de wijk 'Ter Walle' en langs de prachtige vijver.  Hierna draaien 

we rechts de Europalaan in, over het brugje en door de wijk de 'Kransvijver' bereiken we 

uiteindelijk het Park van Heule.  Deze groene oase in centrum Heule trekken we in.   

Na een 100-tal meter bereiken we de parking.   

Zij die een dorstige keel hebben, een kleine honger, of een toilet willen kunnen hier rechts 

het dorpsplein opwandelen waar verschillende horecazaken zijn, o.a. Frituur Liz'O 

(zon&maandag gesloten, 11u30-13u30 open), Café Dudu (bruine kroeg, drink & hap, 

zondag gesloten, 11u30-23u woe & zat pas vanaf 15u), „De Kameleon‟ is elke dag (niet op 

maandag) open vanaf 11h30.  Hier kan men ook een stukje eten. 

We trekken verder door het Park van Heule tot de Gullegemstraat. Door de werken aan de 

Steenstraat moeten we hier even de rustige wegen verlaten. Rechts en direct terug links, 

de Steenstraat in.  Een tiental meter verder is er links een klein asfaltbaantje dat we 

indraaien. Op het einde kunnen we nu links langs de R8 verder.  Hier is wel een lastig 

stukje voor de rolstoelen, maar 't zou moeten lukken. 

We volgen het pad naast R8 tot de Mellestraat, die we links opdraaien.  Een 500-tal meter 

verder is er een smal weggetje die we indraaien, en zo ook de drukte achter ons laten.  

Langs rustige wegen trekken we naar 't Hoge.  

> Hier verlaten de rolstoelen ons, om via de verharde weg (Kloosterbosstraat) de Kwade- 

   straat te bereiken.   

> De andere wandelaars trekken via de kleine landweggetjes, eigen aan 't Hoge eveneens  

   naar de Kwadetraat. 

Een eindje verder wandelen we het Tjokkenplein in, en verder via de Kwadries terug naar 

de start. In Gullegem zijn ook meerdere horecazaken om de dorst te lessen en 

toiletbezoek. Een hongertje? 'T Gullegems Frietje (maan & dinsdag gesloten, anders 

11u30-13u30 en vooravond (17u30)). 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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.BELANGRIJKE OPMERKING BIJ ONDERSTAANDE LIJST !! 
Deze lijst is opgemaakt op basis van de gegevens op kalender W.S.V.L.vzw  
dd. 22/01/2022. Door de corona-maatregelen kunnen hier zeker nog aan-
passingen gebeuren!! De geannuleerde zijn er al uit, maar de vermelde tochten 
kunnen ook nog geannuleerd worden, dus best nog even nachecken.  
Vandaar dat we ook niet verder gaan dan februari 2022.  (lijst beperkt tot W.Vl.)  

 

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

     

datum naam tocht club nr

30-01-2022 4e War Memories Drevestappers Zonnebeke 5542

05-02-2022 31e Blasiustocht Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216

06-02-2022 Bloemendaletocht Wandelclub Beernem vzw 5009

06-02-2022 Kruwerstocht Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303

08-02-2022 Aviflorawandeltocht Aviflorastappers Ingelmunster 5493

12-02-2022 Oliebollentocht De Margrietestappers vzw 5276

12-02-2022 Pannepotjestocht Wandelclub D&A 5550

13-02-2022 Valentijntocht Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059

13-02-2022 24e Strandjutterstocht Spoetnikstappers vzw 5363

16-02-2022 16e ROOKOP-wandeling Witsoonestappers Krombeke 5180

19-02-2022 Wintertocht Wandelclub Koekelare vzw 5127

19-02-2022 Valentijnstocht De Curieusneuzen Pittem 5500

20-02-2022 4e Toveressentocht Drevestappers Zonnebeke 5542

22-02-2022 20e Krokustocht Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 5061

24-02-2022 Krokustocht Kreketrekkers Kortemark 5412

26-02-2022 Kazemattentocht De 12 uren van Lauwe 5217

26-02-2022 Krokussentocht Watewystappers Tielt 5423

27-02-2022 Geuzentocht De Heuvellandstappers vzw 5089

27-02-2022 19e Aktiv-wandeltochten De Textieltrekkers vzw Vichte 5361

27-02-2022 Keytewandeling Wandelclub Eernegem 5545

9 3

3 5 7 4

6 4 9 1

7 9 6

5 7

3 2 8

9 5

7 8 4

6 4 1 2

 SUDOKU :  

Vul het diagram zo in, dat 
elk blok van 3x3 vakjes de 
getallen 1 tot en met 9 één 
keer voorkomen.  
Horizontaal en vertikaal 
komen de cijfers van 1 tot 
9 ook slechts 1x voor. 
Giswerk is geen goed idee, 
want er is telkens maar 1 
juiste oplossing.   

SUCCES ! ! 
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Sponsoring is voor onze vereniging een 

noodzaak !  

Zeker in deze onrustige tijden, 2 jaar  zonder organisaties 

(= geen inkomsten), vorig jaar slechts 2 beperkte 

organisaties) en toch vaste kosten zoals clubblad, huur 

garage, verzekering, . . . 

Ook het aanbieden van enkele gratis „corona- 

wandeltochten‟ in 2020-2021-2022  nam een stuk van 

onze financiële middelen in beslag. 

Ons driemaandelijks “papieren” clubblad belandt in 

zo‟n 300 gezinnen hoofdzakelijk in Moorsele, Gul-

legem, Wevelgem en zelfs daarbuiten… en is 

elektronisch (in kleur) blijvend beschikbaar via onze 

sociale media (bekeken door burenclubs en 

geïnteresseerde wandelaars (volgers). Onze 

vereniging telt nu meer dan 450 leden.  
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  OPLOSSING BINERO & SUDOKO . 
 

  BINERO  
+++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ ++++ ++ +++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ ++++ ++ +++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ ++++ ++ +++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ + ++ +++ ++++ ++  

SUDOKO      

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

  

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0

1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

8 5 9 4 6 1 2 7 3

2 1 3 9 5 7 6 8 4

6 4 7 2 3 8 9 1 5

1 7 2 8 9 3 4 5 6

9 8 6 5 1 4 7 3 2

4 3 5 6 7 2 8 9 1

3 9 1 7 2 6 5 4 8

7 2 8 3 4 5 1 6 9

5 6 4 1 8 9 3 2 7
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 Happy Stones . . . maken, zoeken, vinden . . ..  
Misschien ben je ze wel al eens tegengekomen of 
misschien ben je zelf één van de makers van deze toffe 
beschilderde stenen? Het zijn Happy Stones! En of we 
er blij van worden! Want dat is natuurlijk de bedoeling. 
Hoe en met wie het achterlaten van de stenen is 
ontstaan is mij niet duidelijk, het concept zou over-
gewaaid zijn uit Amerika en is inmiddels zeer populair 
in Europa. Wat ik wel zeker weet is dat het positiviteit 
verspreidt. Mensen die elkaar helemaal niet kennen 
met elkaar verbindt. Zomaar even een blokje om krijgt 
een doel; stenen zoeken en/of verstoppen! 

IDEAAL VOOR MET DE (KLEIN)KINDEREN TIJDENS  
DE KROKUSVAKANTIE !   
Het is niet alleen mooi en eenvoudig, maar de kids love it!  

Ze kunnen creatief aan de slag met verf of stiften en gaan erna lekker 
wandelen op zoek naar het ideale plekje om hun creatie achter te 
laten. Goede plekken voor de happy stones zijn de speeltuin, bij een 
bankje in het park, in een bushokje, aan de school, etc. Ze in het bos 
achterlaten is geen goed idee. De verf is niet goed voor de planten en 
mossen in de natuur. Meestal zijn ze goed zichtbaar maar bij 
sommigen moet je heel goed je best doen, bijvoorbeeld bij geo-cachen. 
De kleurrijke stenen met vrolijke tekeningen of leuke spreuken over geluk en happiness, zijn 
bedoeld om de vinder gelukkig te maken.  

Heb je een Happy Stone gevonden?  
Een Happy Stone die je vindt, mag je houden (er bestaan verzamelaars!) of laat je hem liggen voor 
de volgende vinder of geef je hem een nieuwe plaats om weer iemand anders blij te maken.  
Op die manier zwerven de stenen rond en maken ze een hele reis in België of zelfs daarbuiten. 

Bekijk ook even de achterzijde, vaak staat de naam van de maker vermeld. Dit kan een website, 
facebookpagina of Instagram # (hashtag) zijn. Wil je de maker ook blij maken? Deel dan een foto, 
zo kan hij of zij ook de reis van de Happy Stone volgen. 

Creatief bezig zijn ! 
De stenen kunnen gemaakt worden door iedereen die zich graag creatief uit-
leeft. Daar horen ook zeker kinderen bij, want door het versieren, verspreiden 
en zoeken van de stenen hebben de kinderen er een extra leuke bezigheid bij. 

Stappenplan : 
 Stenen kun je tijdens je ommetjes verzamelen, maar je kunt ze ook in 

grote aantallen kopen bij tuincentra.  
Meest gangbare afmetingen liggen tussen de 30 en 80 mm. 

 Was de stenen en laat ze goed drogen. 
 Optioneel breng je een laag primer aan. Je kunt 

hiervoor Gesso (witte primer voor acrylverf) gebruiken. 
  

https://multimama.nl/product/cadence-gesso-witte-primer-voor-acrylverf/
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 Bedenk wat je gaat tekenen of schrijven.  

Inspiratie genoeg te vinden op internet ! 
 Optioneel breng je een basislaag aan (afhankelijk van je ontwerp en je steen kan het nuttig zijn 

om een basislaag aan te brengen). Door een basislaag komen de kleuren of tekst die je gaat 
gebruiken mooier uit. Dit doe je door heel simpel de steen helemaal in te kleuren met een 
lichte of juist donkere kleur acrylstift of acrylverf.  
Let op: Heb je een witte primer gebruikt, dan heb je al een witte laag. 

 Teken je ontwerp met potlood op de steen tot je helemaal tevreden bent. 
 Trek het daarna over met acrylstiften (voor eerste gebruik echt heel goed schudden) of 

acrylverf. Uiteraard kun je ook meteen met stift of verf aan de slag. Acrylstift droogt snel 
waardoor je vrij vlot meerdere lagen (in verschillende kleuren) over elkaar kunt aanbrengen. 
Hoewel acrylverf absoluut geschikt is, raad ik je aan om acrylstiften te gebruiken. Hier kun je 
namelijk nauwkeuriger mee werken. Er zijn diverse merken stiften, maar Posca en Edding zijn 
favoriet als het gaat om kwaliteit. Verfstiften zijn in diverse diktes te krijgen.  

 Noteer eventueel op de keerzijde uw naam of Facebookpagina, zo kan de vinder u ook blij 
maken met het posten van een foto. 

 Klaar? Laat het goed drogen. Hoe meer lagen hoe langer laten drogen. Steen goed droog? 
Spuit of lak vernis over de steen om je tekening te fixeren. Als je deze stap te vroeg doet, dan 
loopt je tekening uit. Hierna opnieuw goed laten drogen. Je kan vernis kopen in een spuitbus 
of in een fles. Met een spuitbus kan je snel een fijne laag aanbrengen op je happy stones. En 
als je het in een fles koopt kan je de stenen vernissen met een kwast of penseel. 

 Kies de juiste vernis. Acrylvernis voor acrylverf, plakkaatverfvernis voor gouache of 
plakkaatverf. Als je een stiftje gebruikt voor de details, zorg dan dat je een stift neemt met 
watervaste inkt, anders loopt het allemaal door elkaar. 

Nog wat tips:  

Gebruik geen items die los kunnen komen om je steen op te leuken zoals wiebeloogjes en glitters. 
Ook is het niet de bedoeling om een steen in een plastic zakje te doen ter bescherming. Hiermee 
kun je namelijk schade aanbrengen aan de natuur en dat is het laatste wat we willen toch?! 

Zoals je ziet is het maken van Happy Stones niet ingewikkeld. Met een paar mooie stenen en de 
juiste stiften kom je een heel eind (alles te verkrijgen bij Bol.com, en denk om via TROOPER te 
bestellen ).  Bij het zoeken naar inspiratie zul je de prachtigste stenen voorbij zien komen.  
Laat de moed je hier niet van in de schoenen zakken, maar laat je hart spreken en je zult de hart 
van een ander raken. 

Zijn je Happy Stones klaar? Ga dan wandelen, verspreid ze en maak ook anderen blij. 

            Veel plezier! 
 
Geen idee waar je moet zoeken of 
beginnen? 

Ga dan een kijkje nemen op Facebook  
of Instagram, er bestaan verschillende 
groepen, pagina’s en hashtags waar 
foto’s met tips verschijnen. 
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     BELANGRIJKE DATA 
tochten 2022 :   > GRATIS CORONATOCHT GULLEGEM 

       29-01 tot 13-02-2022 

  > zondag 10 april : STEKSELTOCHT Moorsele 

   > vrijdag 3 juni : SINKSENVRIJDAGTOCHT  

     vanuit feesttent Overheule Moorsele 

    > maandag 15 augustus : HALFOOGSTTOCHT  

             vanuit Leyedaele Wevelgem. 

   > zaterdag 26 november :  

  MANNAVITA WARME WIJNTOCHT  te Gullegem.  
 

 busreizen 2022 :  >  buitenlandse wandelvakantie Duitsland 

               maandag 13/6/2022 - vrijdag 17/06/2022 

      >  andere busreizen (binnenland) momenteel  

   nog geen zicht hierop in functie van de   

                           toekomstige protocollen/Covid-19. 

 feesten :    > ZOMERFEEST  zondagmiddag 3 juli 2022 

        > NIEUWJAARSFEEST   vrijdag  13 januari 2023 

         

 


