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Beste leden, 

Beste lachende wandelaars, 

 

Wie had gedacht dat onze Marsen van Aalter voorlopig onze laatste organisatie zou zijn in vier maanden tijd.  Niemand.. en 

ook voor wat er na 30 juni komt is het nog koffiedik kijken.    

Normaal gezien was er tegen eind april een wandelkrant voorzien.  Het is momenteel niet verantwoord om deze te laten 

verschijnen.  We kunnen jullie op moment van redactie  geen antwoord bieden  op de vraag wanneer we terug kunnen or-

ganiseren, welke busreizen kunnen doorgaan, enz.   Sowieso gaat de wandeling in Ursel (24/4) niet door en hebben we in 

overleg met het comité Kanegem Bebloemd beslist om ‘Rondom Kanegem’ (1/6) niet te organiseren. Ondertussen heeft 

WSVL alle organisatie tem 30/6 geannuleerd. Bijgevolg gaat de Kasteelwandeling in Lotenhulle (26/6) ook niet door.   We 

hopen dat de Guldensporentochten onze volgende organisatie wordt maar daarvoor moeten we de richtlijnen van de fede-

rale overheid afwachten.  Waar gaat de grens liggen van een ‘grote’ organisatie en bovenal gaat het voor de clubs een uit-

daging zijn om de ‘social distance’ te bewaren in de start- en rustposten.  We vermoeden dat de realiteit hard zal zijn en dat 

waarschijnlijk de Wandel Mee Dag onze eerstvolgende organisatie zal worden.  We moeten immers onze medewerkers be-

schermen en hen niet te snel blootstellen aan de mogelijke uitlopers van het virus. 

Wat met de busreizen? 
Onze busreizen tijdens de maanden april-mei en juni zijn allemaal geannuleerd.  Met pijn in het hart hebben we het week-

endje op de Hoge Veluwe ook moeten annuleren.  Persoonlijk zouden we in maart/april op verkenning moeten kunnen gaan 

maar we mogen Nederland niet binnen.  Bovendien zouden we ons niet op ons gemak voelen.  Maar geen nood uitstel 

hoeft geen afstel te zijn, we hebben een optie genomen op  hetzelfde weekend in 2021.  

Wat met de spaarkaarten? 
De spaarkaart voor de trofee van Meetjesland ‘Maak het mee’ moeten we stopzetten.  

Reeds 4 van de 9 tochten zijn geannuleerd.  De samenwerking tussen de 8 clubs blijft be-

staan en we zijn ondertussen al volop bezig met het voorbereiden van de kalender 2021.  

Hopelijk kunnen we op  28 febr ’21 een nieuwe start maken.  Graag doen we een warme 

oproep om de wandelingen die dit jaar nog doorgaan van de trofee toch te steunen met 

een bezoek.  

Wie nog 1 stempel tekort had op zijn viggaalspaarkaart, zal deze – samen met het ge-

schenk - op de eerste wandeling die de Natuurvrienden Deinze kunnen organiseren kun-

nen afhalen.   

Wat ons eigen clubklassement betreft : we gaan dit uitbreiden naar twee jaar m.a.w.  uw 

tochten van 2020 en 2021 zullen in aanmerking komen.  Afhankelijk van de duurtijd van de 

lockdown-periode zullen we het te behalen puntenaantal aanpassen.  Hierover volgt com-

municatie in de volgende wandelkrant. 
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En hoe moet het verder? 
Tot zover de eerste richtlijnen die we jullie al kunnen meegeven. De 

actueelste informatie over het doorgaan van tochten  vind je terug 

op de website van www.walkinginbelgium.be.  Ondertussen gingen 

we op zoek naar de digitale bereikbaarheid van leden. 45% van de 

leden is per mail bereikbaar, 55% niet. Vandaar dat iedereen deze 

brief per post toegestuurd krijgt.   

Als bestuur moeten we van deze moeilijke tijd ook gebruiken om 

over zaken na te denken, om werkwijzen of processen aan te pas-

sen. Wat vinden jullie bv. van het concept van een (digitale) nieuws-

brief i.p.v. een wandelkrant?  Want het blijft een probleem om tekst-

materiaal te ontvangen voor de wandelkrant.   

Hoe gaan we met cash geld omgaan in de toekomst?  Wat zijn de 

mogelijkheden van mobiel bankcontact?   

Maar bovenal is het nu belangrijk dat we samen met alle leden deze 

moeilijke periode gezond en wel doorgeraken.  Dat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid neemt en de veiligheidsregels volgt. Dan komt 

alles terug goed. 

Zijn er nog vragen of opmerkingen? 
Uiteraard brengt dit alles veel vragen met zich mee dus aarzel niet 

om ons te contacteren.  

Stuur een mailje naar wandelclubaalter@gmail.com of een berichtje 

naar onze facebookpagina. Telefonisch kunnen jullie ons na 18uur 

bereiken daar wij momenteel nog aan het werk zijn. 

Jullie bezorgde voorzitter, Filip. 
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Op donderdag, 27 februari werd het 

wandelbeeldje dat symbool staat voor 

de mens in beweging teruggeplaatst 

aan het sportpark. Kunstenaar Cyr 

Frimout vindt wandelen de meest na-

tuurlijke beweging. Wandelen heeft als 

doel de omgeving, de natuur te verken-

nen en te benaderen. Wandelaars stap-

pen in groep en de kleinste groep die 

jong en oud vertegenwoordigt is het 

gezin, vandaar het gebruik van vader, 

moeder en kinderen. 

Tip van de dag ! 
Gelukkig is een wandelingetje in deze tijden toegestaan. Hieronder enkele 

uitgestippelde wandelroutes in de buurt van je kot. 

AALTER 

 Wandellus ‘Het Ganzeveld’: 2 km - Natuurpunt. Vertrek Grote 

    Ganzeplas of Prinsenstraat Aalter 

 In het Hooggoedbos (vertrek parking Stratem 77 te Aalter) heeft 

    diverse wandelroutes ter beschikking. 

 GR129: een 100-tal meter links voorbij het Vijfringenkruis 

    (Sterrewijk) kan je aansluiten op de GR129 route. Je kan deze  

    gemakkelijk volgen tot in Lotenhulle of Poeke. Opgelet, dit is geen 

    luswandeling, je kan terugkeren wanneer je wil. 

 

SINT-MARIA-AALTER 

 Rondwandeling door de Vaanders: 4.5 km - Natuurpunt. Vertrek: 

    kruispunt Maria-Aaltersesteenweg - Vaanders, op een 800m van 

    het station. 

 

DOOMKERKE 

 Parochieveldwandelroute: 8.5 km. Vertrek aan de kerk. Gaat  

    onmiddellijk het landschapspark Disveld in. 

 

URSEL 

 Keigatbosroute: 10km. Vertrekt in Ursel op het dorpsplein ter  

    hoogte van knooppunt 84.  

    Te volgen knooppunten: 84-85-86-87-88-89-94-95-96-87-86-83-84  

 Drongengoedbos heef ook een aantal uitgestippelde routes. 

STEUN ELKAAR ! 
Heb je ook een wandeltocht ge-
vonden? Heb je een mooie foto 

van onderweg? Wil je je wandel-
vrienden een hart onder de riem 
steken? Stuur het ons door via 
Facebook en wij posten het op 

onze pagina. 


