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Beste leden, 

Het georganiseerd wandelen komt stilletjesaan meer en meer op gang. Vanaf september gaan de meeste 

officiële tochten al terug door, maar het blijft toch raadzaam om vooraleer je vertrekt de website ‘walking in 
belgium’ te checken of de website van de organiserende club te raadplegen.  Een telefoontje naar de inrich-
ters kan onnodige verplaatsingen vermijden.  Het verheugt ons om weekend na weekend meer lachende 

wandelaars in de uitslagen te spotten.   

Begin juli organiseerden we de  guldensporentochten en mochten we 1118 deelnemers noteren.  Het was 
voor iedereen wat wennen maar alles verliep naar wens.  Sint-Maria-Aalter (en niet Lotenhulle zoals in WIB 
aangegeven)  wordt ook het decor voor onze komende Herfsttocht op 3 oktober’21.  Met omlopen van 5 tot 

20 km laten we de wandelaars genieten van de eerste herfstkleuren.  Ook al zijn de corona-regels wat ver-
soepeld, we blijven op ‘save’ werken wat betekent dat we zorgen voor een vlotte doorstroming in de zaal en 
de rustposten, tafels en stoelen zowel binnen als buiten beschikbaar zijn en dat er  voldoende ventilatie in 

de zaal is.  Frisdranken en koffie worden geserveerd in wegwerpbekers, bierglazen en soeptassen worden 
zorgvuldig afgewassen. Ontsmettingsmaterialen en handgels staan ter beschikking.   

Laat dit voor onze leden de start zijn om terug op regelmatige basis te gaan stappen.  In november ver-
wachten we jullie op 11 november in het sportpark van Aalter voor de traditionele Wandel Mee Dag en op 

28 november voor de Uilenspiegeltocht in Ursel.  Deze twee tochten zijn het ideale moment om het lidgeld 
voor 2022 te hernieuwen.  Het lidgeld blijft ongewijzigd en bedraagt 17€ voor de 1ste persoon en 10€ per 
bijkomend lid. De walking in Belgium zal ter beschikking zijn en kan aangekocht worden tegen 8€.  Lukt 

langskomen niet dan kan het lidgeld gestort worden op de clubrekening BE56 9792 2550 4288 en wordt de 
bevestigingsbrief en het attest voor de mutualiteit per post bezorgd.   

Wie nog twijfelt om lid te worden kunnen we al melden dat het inschrijvings-

geld voor individuelen volgend jaar 3€/persoon zal bedragen (algemene be-

slissing van WSVL).   
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De lachende wandelaars bestaan ondertussen 50 jaar en nu het weer kan willen we dit met jullie vieren.   

 Op de wandel mee dag laten we onze eigen leden gratis stappen.  Je hoeft dus geen inschrijvingsgeld te 

betalen maar je moet je wel laten scannen/inschrijven voor de verzekering.   

 De Uilenspiegeltocht vinden we de ideale gelegenheid om de trouwe wandelaars uit de streek te belonen.  

Velen zullen langskomen om hun poncho of rugzak op te halen en wij gaan iedere wandelaar onderweg 

trakteren we op een glas cava of fruitsap. 

 Noteer alvast de datum van zaterdag, 22 januari ’22 in je agenda.  Dan bieden we alle leden tussen 16 en 

18u een gratis nieuwjaarsreceptie aan in het restaurant ’t Biezemhof.  Bovendien stellen we jullie dan het 

jaarprogramma voor en zetten we enkele leden in de bloemetjes.  Wie dit wenst kan aansluitend ’s avonds 

verder vieren tijdens het souper.  Voor de prijs van 40€ geniet je van een hoofdgerecht met aangepaste 

wijnen, dessert en een drankje achteraf.  Het spreekt vanzelf dat jullie zich voor beide activiteiten moeten 

inschrijven bij Chantal of bij één van de bestuursleden.  

 In de loop van 2022 zullen nog enkele kleine feestinitiatieven volgen. Later hierover meer. 

 De ontbijtvergadering die voorzien was op 19 dec’21 gaan we annuleren. In de plaats bieden we jullie de 

nieuwjaarsreceptie aan. 

Weetjes en familienieuws 
 Op 28 november kan je  in Ursel je 

poncho of rugzak van WSVL afha-
len.   

 We verwelkomen Marleen Rutsaert 
(Aalter) , de familie Martlé Kevin 
(Ursel) en Martin Hyvaere 
(Zwevezele) als nieuwe leden in 
onze vereniging.  

 Op 24 juni’21 overleed op 92-jarige 
leeftijd dhr. Gerard De La Ruelle.  
Gerard was één van onze eerste 
leden, hij was er in 1971 al bij en 
oefende in het begin zelfs een be-
stuursfunctie uit. We bieden zijn 
dochter Annelies en haar kinderen 
en kleinkinderen onze innige deel-
neming aan.  

 Op  26 juli overleed mevr. Denise 
Van Gansbeke.  Ze is de moeder 
van onze leden Geert en Tonia Nei-
rinck-Vanhoutte en Ronny en Nadi-
ne Neirinck-Laroy.  Onze oprechte 
deelneming met dit verlies. 

 We feliciteren Geert De Mulder die 
samen met zijn schoonbroer de Ha-
gelandse 101 km tot een goed ein-
de bracht.  Geert Meirlaen zette zijn 
beste beentje voor in de Western 
Front Trail.  En ook op de Vierdaag-
se van de Ijzer wandelden leden 4 
dagen mee.  Aan allen een dikke 
proficiat en doe zo voort !  

BUSREIS 
Zondag, 10 oktober’21 :   

24e Oranjetocht te Diest 
Een organisatie van VOS Schaffen.  Af-

standen : 4 – 9 – 13 – 22 – 31 km. 

De 4 & 9 km laten ons de mooiste plekjes 

zien van Diest.  Via het wandelpad van 

de Verversgracht bereiken we de Begijn-

hofkerk met de beelden van de laatste 

Diestse Begijntjes.  Na de rustpost in het 

Begijnhof loopt de wandeling verder rich-

ting het centrum, langs het stadhuis, het 

stedelijk museum en de Allerheiligenberg.  

De 9 km maken een ommetje langs de 

wallen en door het Warandepark.  

De 13 km volgen de meanders van de  

Demer en beklimmen de Vinkenberg 

waarbij ze beloond worden met een 

prachtig zicht op het golvende Hageland. 

Verder volgen ze het knooppuntenpad 

langs de  bekende overstroom-gevoelige 

Begijnenbeek.  

De 22 en 31 km maken een lus van 9 km 

in het natuurgebied Kaggevinne. 



Ondertussen zijn de busreizen terug opgestart.  Op de eerste uitstap naar Oudsbergen – Opglabbeek konden 

we genieten van een prachtige wandeling.  95% van de omlopen verliepen op onverhard terrein, wat een luxe.  

De opkomst voor de reis was wat aan de lage kant, we hopen op meer deelnemers voor de busreis naar Diest 

op 10 oktober.  Er zijn nog een 20-tal plaatsen beschikbaar.  Neem vliegensvlug contact op met Denise 

(09/374.78.60) en reserveer je plaatsje.  

Eind augustus genoten een 60-tal leden van een gezellig weekend  op de Hoge Veluwe.  De weergoden waren 

ons goed gezind zodat we vollop konden genieten van de uitgestippelde wandelingen.  Op vrijdag bezochten we 

de vlindertuin in Harskamp en verkenden we het Plaggestekkerspad in Hoenderloo.  Op zaterdag doorkruisten 

we het Nationaal Park van de Hoge Veluwe.  Het bosrijke gebied van Otterlo ging langzaam over in uitgestrekte 

zandvlakten die hier en daar paars kleurden. De parkfietsen brachten ons naar het centrum van het park van 

waaruit we verder op verkenning gingen.  Via de prachtige vijvers van het St. Hubertusjachthuis belanden we 

terug in Hoenderloo.  Op zondag bewandelden we de heide in Loenen.  En ’s namiddags stond een bezoekje 

aan de tuinen van het koninklijk Paleis Het Loo  op het programma.    

We bedanken iedereen die reageerde op de oproep om een handje toe te steken op onze organisaties.  Geniet 

van de komende herfst- en winterdagen, ga regelmatig op stap en hou het veilig. 

Filip en Chantal 
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Stempelkaart Vigaalvrienden  
Wie 1 tocht bij elke club heeft, ontvangt een geschenk. 

Wat leert ons de leeftijdsstatistiek van de dlnrs. op onze tochten?  


