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20 oktober 2020  

Beste lachende wandelaars, 

 

Afgelopen weekend draaiden we de klok een uurtje terug, de wintertijd is inge-

gaan.  We hadden gehoopt jullie een beter wandelperspectief te kunnen bie-

den voor de komende maanden maar helaas niks is minder waar.  We waren 

klaar om een corona-veilige Wandel Mee Dag te organiseren maar werden 

vorige week teruggefloten door de gemeente Aalter.  Alle in- en outdooractivi-

teiten op het Aalterse grondgebied zijn tot nader order verboden.  Gezien de 

huidige corona-situatie gaan we de Uilenspiegeltocht ook niet organiseren.  

Onze enige hoop is dat we het jaar kunnen afsluiten met een coronaveilige 

Eindejaarstocht maar ook dit is momenteel koffiedik kijken.  

Als alternatief bieden we jullie de mogelijkheid om tijdens de periode van za-

terdag, 7 tot en met 12 november de omlopen van de Wandel mee dag op 

eigen houtje, in je eigen bubbel te stappen.  Eddy en co pijlen voor jullie een 

lus van 6 en 12 km uit.  De korte afstand vertrekt aan het sportcentrum, de 12 

km vertrekt aan parking den Aard (hotel Orchidee). Beide lussen kan je com-

bineren tot 18 km.  Van zaterdag, 28  november tot en met donderdag, 2 de-

cember kunnen jullie de geboortestreek van Pierlala verkennen.  Aan de zaal 

Katershoek vinden jullie een lus van 6 of van 12 km.   Op blz. 4 van deze 

nieuwsbrief drukken we de QR-codes van de omlopen van de WMD af.  Wie 

over een Iphone beschikt kan deze code scannen en de omloop meevolgen 

op zijn telefoon of ipad.   

 

Ook burenclubs (Molenstappers, NWD Deinze, Reigerstappers, WAK, Trekvogels, Roal 

Benti …) pijlen op geregelde tijdstippen omlopen uit.  Neem een kijkje op hun respectie-

velijke websites en ontdek waar je kan gaan stappen.   

De komende weken zullen cruciaal zijn in het bestrijden van het virus.  WSVL heeft be-

slist om het georganiseerd wandelen tot nader order stil te leggen.  Er mag niet georga-

niseerd worden en groepswandelingen zijn voorlopig ook niet meer toegelaten.  Enkel 

permanente covid-parcoursen blijven toegestaan.  Het is belangrijk dat iedereen zich 

strikt aan de regels houdt maar blijf in beweging, blijf wandelen want het is o zo belang-

rijk voor je gezondheid, voor je gemoedstoestand.  Verlies de 10.000 stappen per dag-

regel niet uit het oog.  

Agenda 

De busreis naar de regionale wandeldag in Ieper van 12/12 gaat niet door. 

Eveneens namen we de beslissing om de koffietafel niet te organiseren.  Ook het souper 

houden we on hold.  Het zal verstandiger zijn om bv. een zomerse bbq te organiseren.  

We zien wel, tijd geeft raad. 

Verder hopen we dat iedereen gezond blijft, hou het veilig voor jezelf en je medemens, 

beweeg voldoende en weet dat er betere tijden komen waarbij we samen zullen kunnen 

genieten van een mooie wandeling en een gezellige babbel achteraf.  
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Lidgeld zonder Walking Lidgeld met Walking 

1 persoon                17€ 
2 personen              27€ 
3 personen              37€ 
4 personen              47€ 

1 persoon            25€ 
2 personen          35€ 
3 personen          45€ 
4 personen          55€ 

 

Ereclub WSVL 

WSVL wil ook in jan’21 de wandelaars die 

het afgelopen jaar de kaap van 20.000 – 

40.000 – 60.000 – 80.000 of 100.000 km 

bereikt hebben of die 1000-2000-3000 toch-

ten gewandeld hebben eren.  Je moet kie-

zen in welke categorie je wenst gehuldigd te 

worden.  Er worden ten gevolge van corona 

geen nieuwjaarsbijeenkomsten georgani-

seerd. De ereleden krijgen hun diploma en 

hun cadeau thuis toegestuurd. Wie in aan-

merking komt kan dit voor 10 december mel-

den bij Chantal ofwel per mail wandelclub-

aalter@gmail.com ofwel telefonisch. 

Hernieuwen lidmaatschap 

Mogen we vragen om het lidgeld zo veel mogelijk te 

storten aub.  Toeval wil dat de pvc-lidkaart momenteel 

voor 2 jaar bruikbaar is wat betekent dat je niet persé 

persoonlijk langs moet komen.    Wanneer we de storting 

ontvangen hebben duiden we uw lidmaatschap 2021 

aan op het e-loket en  sturen we u per post de bevesti-

gingsbrief en het attest voor de mutualiteit op.  Hou er 

rekening mee dat uw lidmaatschap voor 31 dec’20 moet 

hernieuwd zijn, anders werkt de scanning niet meer in 

2021. Het attest voor de mutualiteit mag sowieso pas in 

2021 ingediend worden. Leden die er de Walking in Bel-

gium bijnemen gaan we de walking proberen thuis te 

bezorgen (regio groot Aalter). Voor leden van buiten Aal-

ter bekijken we dan nog hoe we deze bij jullie krijgen of 

zorgen we voor een afhaalmoment ergens in december 

of tijdens de Eindejaarstocht.  

Beschik je over een e-mailadres en staat dit nog niet op 

je lidkaart vermeld stuur dan een mailtje naar wandel-

clubaalter@gmail.com.  We gaan ons ledenbestand zo-

veel mogelijk updaten met de ontbrekende e-

mailadressen zodat we iedereen vlotter kunnen berei-

Het wandelweekend op de Veluwe staat volgend jaar gepland 

van vrijdag, 27/8 tem zondag 29/8/2021.  Het programma en de 

kostprijs worden begin januari bekend gemaakt.  
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Familienieuws 
> De voorbije maanden vierden volgende echtparen hun 50ste huwelijksverjaardag :  

 Freddy en Monique Byl-Bottelier  

 Gerard en Agnes De Smet-Dierickx 

 Hubert en Lutgard Van Acker-Vandenabeele 

> Freddy en Christine Ongena-Lievens  werden voor de derde maal  fiere grootouders van een flinke kleinzoon. Proficiat. 

> Op 1 oktober is – getroost en gesteund door haar gezin – zachtjes van ons heengegaan mevrouw Linda Van de Velde, 

   de lieve echtgenote van de heer Lucien Leijnen.  We bieden Lucien onze oprechte deelneming aan. 

> Op 5 oktober overleed de heer Firmin Goethals, de vader van onze medewerkers Danny en Nancy Goethals-Verbeke.  

   We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

Onze website zit in een nieuw kleedje. Neem een kijkje op www.wandelclubaalter.be  
En geef gerust je opmerkingen of tips door. 

Weetjes 

> Na het stilvallen van de organisaties brachten we onze overschotten aan drank en voedingswaren naar  vzw De Toe 

   vlucht.  Een kleine moeite .. 

> In overleg met de viggaalvrienden werd beslist om de trofee van seizoen 2020-2021 niet op te starten.  

> We heten volgende leden van harte welkom in onze club : 

 Dhr. en Mevr. Wille Ronny (Aalter) 

 Mevr. Nele Lips (Aalter) 

 Dhr. Tom Dumarey (Aalter) 

    Ze gingen in op het corona-aanbod en genieten zo van een lidmaatschap tot en met 31.12.21 

Welke tochten gaan door? 

Op de homepage van de website www.wandelsportvlaanderen.be vind je de actuele stand van zaken.  Dagelijks komen 

er tochten bij en hier vind je ook terug of er voorinschrijving gewenst is, en of er catering is of niet.  De wandelsite  

www.walkinginbelgium.be wordt ook dagelijks bijgewerkt.  Neem een kijkje vooraleer je naar een tocht vertrekt.  

 

De wandeltochten worden  

voortaan aangeduid met  

deze nieuwe wandeltochtpijlen.   

Exemplaren die  

van ver zichtbaar zijn en bovendien  

hebben ze een handiger  

formaat voor wie ze moet ophangen. 

http://www.wandelsportvlaanderen.be
http://www.walkinginbelgium.be

