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Beste leden, 

Het is al een tijdje geleden dat we van ons lieten horen. Het was dan ook bang afwachten hoe de pandemie 

zou evolueren en hoe de vaccinatiestrategie kon stand houden. Maar er komt licht aan de horizon. 

In het wandelmilieu doven de permanente omlo-

pen uit en de eerste dagorganisaties zijn al ach-

ter de rug. Wijzelf gaan van start op zondag, 27 

juni’21 in Aalter-Brug met een organisatie die ka-

dert in het teken van Vlaanderen Wandelt Lokaal. 

Samen met een 90-tal andere clubs geven we 

onze eigen leden en de lokale bevolking de kans 

om het georganiseerd wandelen (terug) te ont-

dekken. Leden van de burenclubs zijn uiteraard 

ook welkom. Het wordt een gemoedelijk, klein-

schalig en vooral coronaproof initiatief. Van het 

gemeentebestuur uit hebben we nog geen toe-

stemming bekomen om catering aan te bieden. 

Er zullen tafels en stoelen voorzien zijn waaraan 

de eigen picknick kan genuttigd worden. Twee 

afzonderlijke omlopen van 6 en 12 km kunnen 

gecombineerd worden tot 18 km. 

Veertien dagen later organiseren we de 50ste Guldensporentochten.  In de startzaal 
is er geen catering mogelijk maar we voorzien twee rustposten in open lucht waar 

we een beperkt aanbod van gekoelde dranken (geen voedingswaren) zullen aan-
bieden.  We voorzien omlopen van 5 tot 25 km.  Tot onze spijt hebben we moeten 

beslissen om de 42 & 50 km niet te laten doorgaan.  Het heeft te lang geduurd 
vooralleer we uitsluitsel hadden en bovendien kunnen we momenteel de service 
niet bieden die we wensen.  We weten dat heel wat leden blijven trainen zijn voor 

deze dag en dat ze 
teleurgesteld zullen 
zijn.  Als alternatief 

kunnen we jullie de  
1ste Wak Summer 

trail 45-60 km op za-
terdag, 24 juli van 
onze collega’s uit het 

Meetjesland Wandel-
club Al Kontent Ever-
gem aanbieden. We 

schuiven onze plan-
nen door naar 2022. 



Volledigheidshalve hebben we het protocol van 

de deelnemers aan deze nieuwsbrief toege-

voegd.  Mogen we vragen dat iedereen zich hier 

strikt aan houdt en bovendien aandacht heeft 

voor de bijkomende instructies die een club 

vraagt om alles vlekkeloos te laten verlopen.  

Het is in ieders belang dat we mogen blijven or-

ganiseren. 

Welke organisaties doorgaan check je best op 
www.walkinginbelgium.be.  Je kan je aanwezig-
heid zelfs registreren via een bijhorende link.  Dit 
levert bijkomende info op voor de organisator.  
Dit is aan te raden maar niet verplicht.   

Ondertussen bestaat onze vereniging 50 jaar.  Grootse plannen om dit samen te vieren kunnen 

we nog niet maken.  We hopen dat alles gunstig evolueert en dat we in de herfst concreter 

nieuws kunnen brengen.   

Een welgemeend dank je wel aan onze parcoursmedewerkers voor het uitpijlen van de corona-

tochten.  We hebben er met zijn allen kunnen van genieten.  Bedankt iedereen die de facebook-

aankondigingen gedeeld heeft, iedereen die ons laten genieten heeft van zijn of haar fotorepor-

tage in de wandelblog.  Enkele leden staken een handje toe als vrijwilliger in het vaccinatiecen-

trum, ook dat verdient een dikke duim.  En laten we vooral de leden niet vergeten die het afgelo-

pen jaar in de zorg tewerkgesteld waren.   

Geniet van de zomer, geniet van het verlof en vooral hou het veilig. 

 
In de maand augustus en september gaan we onze eigen leden de mogelijkheid bieden om op donderdag-

avond een groepswandeling te maken.  We willen het sociaal contact in onze vereniging  terug opbouwen.  

Vooral nieuwe leden de kans bieden om andere leden te leren kennen en hen op weg helpen in het regelmatig 

gaan stappen.  Het is de bedoeling om in groepen van maximum 50 personen te wandelen, over een afstand 

van 5 of 10 km.  Deelnemen is gratis, deelnemers zijn verzekerd door de polis van WSVL.  

Afspraak op donderdag, 5 aug’21 om 19u aan Parking Hooggoedbos, Stratem 77, Aalter  en donderdag, 2 
sept’21 om 19u aan Parking Krakeel (vlak bij Jagershof), Drongengoedweg, 9910 Ursel. 

Iets om over na te denken 
Onze ploeg vrijwilligers en bestuursleden zijn ondertussen een jaartje ouder geworden.  We 

hopen dat de meesten hun taak terug kunnen opnemen maar we zijn hierin wel realistisch.  Er 

zullen mensen niet heropstarten. Is vrijwilliger bij de lachende wandelaars iets voor jouw?  Zie 

je het wel zitten om mee te draaien in één of meerdere organisaties? Geef dan een seintje aan 

de voorzitter of aan één van de bestuursleden.  
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Interessant om weten :  
 Voor de busreis van 8/8/21 naar Zillebeke is er te weinig interesse.  Deze gaan we annuleren.  

 Het wandelweekend naar de Veluwe van 27-29/8/21 gaat door.  Ingeschrevenen ontvangen weldra een 

schrijven met het programma en een uitnodiging tot betalen.  Er zijn nog enkele kamers vrij.  De kostprijs 

bedraagt 300€ in een tweepersoonskamer of 350€ voor een éénpersoonskamer.  Hierin zit inbegrepen : 2 

overnachtingen met ontbijt en avondeten, 3x middageten (picknick of lunch), toegang Nationaal Park, bus-

reis en verzekering.  

 Wie voldoende stempels behaald heeft in zijn wandelboekje Limited Edition van WSVL kan zijn rugzak of 

poncho afhalen op onze Uilenspiegeltocht van 28/11/21 in Ursel.  In het Walkingmagazine staat de volledi-

ge lijst van afhaalpunten vermeld.  

 Op de laatste vergadering werd beslist om dit jaar geen klassement van verdienstelijke leden op te maken.  

Jullie hebben de afgelopen twee jaren niet volop de kans gehad om te stappen, wij niet om te organiseren.  

Het nieuwe seizoen zal starten op 1/12/21 en loopt tot en met 30/11/22.  

 Pas aangesloten bij de Lachende Wandelaars : Christophe Compernolle (Gullegem), Lies Stockman 

(Aalter) , Lut Vermersch (Aalter), Ria Fransoo (Beernem) en  Isabelle Rots (Gent).  

                       De Lachende Wandelaars doen mee  !            

We verwelkomen jullie graag in het GOC, Cardijnlaan 5  in Aalter-Brug.  

Starten kan tussen 7 en 15 u voor twee omlopen van 6 en 13 km, samen combineerbaar tot 19 km.  

Catering is door de lokale overheid nog niet toegelaten in de startzaal, maar er is gelegenheid om je picknick 

te nuttigen.  Op de 13 km is er kans tot het aankopen van gekoelde dranken, koffie, koffiekoeken en ijs bij 

Eefkes hoeve-ijs of op zorgboerderij Beirnaert.   

Inschrijvingsgeld : 1,50€  voor leden WSVL – 2,50 voor niet-leden 

We zorgen voor een veilige organisatie, respecteer de corona-maatregelen en hou het veilig !  


