De Lachende Wandelaars
Aalter - Nieuwsbrief
22 december 2021

Beste leden,
Voor de zoveelste keer giert de wind rondom het huis en tikt de
regen tegen het raam, de laatste weken is het hier op Axpoele
precies een zondvloed. De Poekebeek staat ruimschoots buiten
haar oevers, we wonen precies aan de Kraenepoel. Stilletjes
dromen we van een stevige vriesperiode zodat we zouden kunnen
schaatsen… of van een stevige wandeling zonder natte voeten.
Jammer genoeg zorgt corona ervoor dat praktisch alle wandeltochten afgeschaft zijn in de maand december. Wie zijn poncho
of rugzak van WSVL nog dient af te halen, kan dit op het extra
afhaalpunt voor onze streek dat voorzien wordt op vrijdag 14 januari
tussen 14 en 20u in het magazijn van WSVL – Krommewege 32
bus D – Industriepark Maldegem. Ben je niet in de mogelijkheid
om naar Maldegem te gaan dan mag je je boekje aan één van de
bestuursleden bezorgen. We halen alles dan gezamenlijk af en
vragen om je poncho/rugzak af te halen op onze tocht ‘Aalter in de
winter’ op zondag, 30 januari ’22 in Bellem.
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We kijken terug op een moeilijk jaar: het jaar was al halverwege totdat we konden
organiseren en sommige van onze wandelingen zijn letterlijk in het water gevallen.
Denk maar aan onze eerste herfsttocht in St.-Maria-Aalter. De Wandel Mee Dag
beantwoordde volledig aan onze verwachtingen, de Uilenspiegeltocht werd echter
overschaduwd door het oprukkende virus.
Maar we laten de moed niet zakken: we hebben voor 2022
een jaarprogramma uitgewerkt. We hopen dat al onze
organisaties kunnen doorgaan maar we vermoeden
Handig overzicht
dat de eerste tochten wellicht in een ‘aangepast’ kader
zullen plaatsvinden. Tegenwoordig moeten we als
van het jaarprogramma
inrichters kortbij een organisatie vlot kunnen schakelen:
op de achterzijde
wat kan, wat is verantwoord, wat is belangrijk. In het
jaarprogramma hebben we voorlopig 5 busreizen en
van deze nieuwsbrief
één wandelweekend voorzien. Als er voldoende interesse is voor de busreizen kunnen er daar in de tweede
jaarhelft eventueel nog enkele bijkomen.
Gezien de huidige covid-situatie hebben we besloten om de nieuwjaarsreceptie en het
souper te verplaatsen naar zaterdag 30 april 2022. De komende wintertochten zullen
we iedereen contacteren om te informeren of de datum nog past. Leden die al betaald
hebben, blijven ingeschreven tenzij bij annulatie, dan storten we het geld terug. Bijkomende inschrijvingen zijn nog altijd mogelijk. Placet to be: restaurant ’t Biezemhof. De
receptie (vanaf 16u tot 18u30) is gratis voor alle leden en dit ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van onze vereniging. Aansluitend kan je deelnemen aan het souper.
Kostprijs 40 €/persoon (hoofdgerecht – dessert – wijnforfait). Inschrijven bij Chantal.
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Graag brengen we jullie op de hoogte van een wissel binnen
de ploeg van parcours medewerkers. Jo en Ria hebben
besloten om het uitpijlen te stoppen, het wordt hen fysiek te
zwaar. We bedanken Jo en Ria van harte voor de voorbije
jaren en bezorgen hen een Aalter-bon.
Geert Meirlaen, onze man van de lange afstand, staat klaar
om het uitpijlen over te nemen. Het team wordt aangestuurd
door Eddy die de wandelingen blijft uitzoeken en in kaart
brengt. Maar er kan altijd nog iemand bij: weet je een beetje
de weg in Aalter, kan je goed kaartlezen en ben je graag
buiten, spreekt uit- of afpijlen je wel aan geef dan gerust je
naam op bij één van de bestuursleden.

Tot slot wensen we iedereen een fijne eindejaarsperiode toe. Geniet van een warme kerst en een fijn 2022!
Hopelijk zien we elkaar snel terug op één of andere wandeling.
Filip en Chantal

Uilenspiegeltocht
Wie de 20 km bewandelde, stapte door het prachtige maar natte Maldegemveld. We bedanken natuurpunt
Maldegem-Knesselare voor het verlenen van toegang tot dit mooie natuurgebied. Meer info over de werking van
NP Maldegem-Knesselare kan je vinden op hun website https://www.natuurpuntmaldegemknesselare.be. Wie weet
kunnen we met enkele vrijwilligers eens een handje toesteken bij één van hun beheersaktiviteiten. Het ene plezier is
het andere waard. We bedanken de firma Vleeswaren De Keyser voor het ter beschikking stellen van hun parking.

Lidmaatschap 2022
Een 320-tal leden vernieuwden al spontaan hun lidmaatschap voor volgend
jaar. De anderen brengen dit best voor 1 januari ’22 in orde door te storten op
rekening BE56 9792 2550 4288. Lidgeld voor 1 persoon bedraagt 17€, voor
2 personen 27€. Heb je er graag de Walking in Belgium bij dan betaal je 8€
extra. Formulieren voor de mutualiteit worden per post opgestuurd, de walking
wordt aan huis gebracht. Aarzel niet te lang want vanaf volgend jaar betalen
individuelen 3€ inschrijvingsgeld i.p.v. 1,5€. Een regelmatige stapper verdient
al vlug zijn lidgeld terug.
Bovendien verwelkomen we een 20-tal nieuwe leden en we wensen hen veel
wandelplezier in 2022!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevr. Sandra Hallaert (Knesselare)
Dhr. Eddy Tavernier (Lievegem)
Dhr. en Mevr. Van Raemdonck (Bellem)
Mevr. Sabine Frens (Maldegem)
Dhr. en Mevr. Ryssegem – Haers (Ursel)
Sven en Joni Mattheeuws (Knesselare)
Dhr. Gilbert Van Oost (Drongen)
Mevr. Veerle Tavernier (Brugge)
Dhr. en Mevr. Lefevre – Morthier (Aalter)
Dhr. en Mevr. Van Vaerenbergh – Devolder (Aalter)
Mevr. Danielle Defeu (Aalter)
Dhr. en Mevr. De Clercq – Van Daele (Aalter)
Dhr. en Mevr. Bovijn – Cornelis (Bellem)
Dhr. en Mevr. Van De Veire – Haeck (Aalter)

Op de Wandel Mee Dag
vernamen we het overlijden
van Dhr. Romain Wullaert.
Romain was jarenlang
bestuurslid en het vertrouwde
gezicht aan de drankbonnetjes.
We wensen Monique en
de kinderen veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
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Suggesties
Nu het georganiseerd wandelen op een laag pitje staat, lijsten we voor
jullie graag enkele mooie wandelroutes op uit de buurt.

www.theworldtraveller.be

•

Neem een kijkje op de website van de gemeente Aalter:
www.aalter.be/fietsen-en-wandelen.
In elke deelkern is er wandellus voorzien.

•

Parochieveldwandeling
8,5 km – start aan de kerk van Doomkerke

•

Poekekasteel wandelroute
9 km – start op het dorpsplein van Poeke

•

Wildenburgwandelroute
10 km – start St. Joriskerkje, Beernemsesteenweg, 8750 Wildenburg
of op de parking rechtover het rijksopvoedingsgesticht St. Pietersveld
Doomkerke

•

Oude kalevallei
7 km – start aan de voorkant van de kerk van Merendree

•

Slodderspook wandelroute
9 km – start aan de achterkant van de kerk van Merendree

Geniet van een
warme kerst
en een fijn
2022!
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Omschrijving
Aalter in de winter
Lootse plattelandstocht
42ste Marsen Van Aalter
37ste Crackstochten in Wolvertem
Receptie voor alle leden ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan, aansluitend souper
Trudotochten in St. Truiden
Rondom Kanegem
Vlaams Brabant wandelt in Zoutleeuw
51ste Guldensporentochten
Op stap in de Maasvallei
43ste Acht-Dorpentocht in Vrasene
Rondom Bellem - midweektocht
Herfsttocht in Grote-Spouwen
Wandel Mee Dag
Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht
Eindejaarstocht

Datum

Zondag, 30 januari 2022

Zondag, 20 februari 2022

Zondag, 13 maart 2022

Zondag, 3 april 2022

Zaterdag, 30 april 2022

Donderdag, 26 mei 2022

Maandag, 6 juni 2022

Zondag, 3 juli 2022

Zondag, 10 juli 2022

Weekend 26-28 augustus 2022

Zondag, 11 september 2022

Donderdag, 15 september 2022

Zondag, 15 oktober 2022

Vrijdag, 11 november 2022

Zondag, 27 november 2022

Maandag, 26 december 2022

GOC Lotenhulle

Katershoek – Ijzeren Hand - Ursel

Sportpark – Lindestraat 17 - Aalter

Busreis

GOC – Bellemdorpweg - Bellem

Busreis

Nog in ontwikkeling, streek Maaseik-Roermond

GOC Sint-Maria-Aalter

Busreis

School Espestraat Kanegem

Busreis

Restaurant ‘t Biezemhof

Busreis – Gratis toegang tot plantentuin Meise

Sportpark – Lindestraat 17 - Aalter

GOC – Guldensporenplein - Lotenhulle

GOC – Bellemdorpweg - Bellem

Plaats

Jaarprogramma 2022 - Wsv De Lachende Wandelaars vzw

