De Lachende Wandelaars
Aalter—Nieuwsbrief
1 juni 2022

Beste leden,

Het busje vol, een tevreden voorzitter

Op 30 april hebben we volop genoten van het clubfeest ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan. Sommigen
kwamen wat aarzelend binnen, is het nu een handje of een vuistje? Maar al vlug vond iedereen zijn plekje en
kwamen de tongen los. Velen hadden elkaar immers al meer dan twee jaar niet gezien. Leden die meer dan 45
jaar lid zijn werden beloond met een Aalterbon en op de valreep kwam schepen van sport Mathias Van De Walle
ons proficiat wensen. Naar goede gewoonte schotelde ’t Biezemhof ons een heerlijke maaltijd voor en daarna
zette iedereen zijn beste beentje voor op de dansvloer. Het was supergezellig, de afwezigen hadden ongelijk.

Ondertussen hebben we al twee busuitstappen
achter de rug. De Cracks van Wolvertem lieten
ons genieten van een gevarieerde wandeling in
de groene Brusselse rand. Het bezoek aan de
serres en de plantentuin van Meise was mooi
meegenomen. Op Hemelvaartdag gingen we
stappen in Vlaams Brabant, meer bepaald in St.
Truiden. De wandeling was een aaneenschakeling van cultuur en natuur, heel veel groen en als
afsluiter een doortocht door de fruitvallei.

WSV Aalter is aangesloten bij:

en

Sportraad Aalter

Een uitgave van WSV
De Lachende Wandelaars vzw.

De eerste groepswandeling langs de GR129 van Beernem naar Brugge ging
door onder een stralende zon. We ontvingen veel positieve reacties, dit initiatief is voor herhaling vatbaar. Bedankt Eddy.
Op tweede Pinksterdag, 6 juni verwachten we iedereen in Kanegem voor de
wandeling Rondom Kanegem. We slaan voor de 35ste keer de handen in elkaar met het comitee Kanegem bebloemd en bieden jullie een rustige, landelijke wandeling aan richting Aarsele en Wontergem. Op de rustposten staan
onze medewerkers lachend voor u klaar.
De tweede zondag van juli spreken we af in St -Maria-Aalter voor de 51ste
Guldensporentochten. Deze tocht telt mee voor het criterium Meetjesland
maak het mee. We hopen op een zonnige dag en veel deelnemers. Het is de
bedoeling om alle wandelaars onderweg een gratis traktatie aan te bieden als
afsluiter van ons feestjaar.
De zomer staat voor de deur. Geniet van de mooie dagen en ga geregeld op
stap.
Filip en Chantal

V.U. Filip Clement
P/a Aaltervoetweg7
8755 Ruiselede

Lidnummer 3003
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Foto's van de busreis van St . Truiden

Klassement ‘verdienstelijke leden’
De lachende wandelaars gaan graag op stap. We belonen onze trouwe, regelmatige stappers dan ook graag
met een geschenk op het einde van het jaar. Hiervoor stellen we een ‘klassement van verdienstelijke leden’
op. Na twee jaar corona merken we dat een update van het systeem wenselijk is.
Welke tochten komen in aanmerking : alle wandelingen georganiseerd onder de federatie van Wandelsport
Vlaanderen maw tochten die opgenomen zijn in de Walking of op de website www.walkinginbelgium.be. Naargelang het soort tocht kennen we er een puntenaantal aan toe (zie hieronder). Het te behalen aantal punten
bedraagt 70 punten. Voorheen was dit 75 punten, maar we houden er rekening mee dat de eerste maanden
van het jaar het organiseren nog niet 100% op gang was.



Periode wandeljaar : van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022.
4 punten : eigen club-organisaties, incl. groepswandelingen + eigen busreizen + Vlaanderen Wandelt Lokaal (laatste zondag van april)

3 punten : de bonustochten uit de Walking ( aangeduid met ) + tochten van het wandelcriterium
Meetjesland maak het mee (aangeduid met ) + tochten van de Viggaalvrienden (aangeduid met )

2 punten : alle andere tochten vermeld in de Walking

Onze Nederlandse leden ontvangen 2 punten voor de tochten die in de Nederlandse kalender
staan.
Nieuwe leden houden hun tochten best bij in een wandelboekje dat je kan aankopen op elke WSVL-tocht voor
de prijs van 1€. Zo is het dan gemakkelijk om op het einde van het wandeljaar het tochtenformulier in te vullen
en aan een bestuurslid te bezorgen. Wens je al in de loop van het jaar je tochtenformulier bij te houden, geen
probleem vraag gerust een exemplaar aan de inschrijvingstafel van onze eigen organisaties.
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BUSREIZEN

Zondag, 3 juli ‘22

Zondag, 11 september’22

Vlaams-Brabant Wandelt - Twee Getentocht

Acht-dorpentocht

ZOUTLEEUW

VRASENE

Afstanden : 4-6-12-20 km

Afstanden : 4-7-14-21-30 km

Omloop door natuurgebied ‘Het Vinne’, langs de Gete en door
het historisch stadcentrum.

Aangename wandeling langs trage wegen, kerkwegels, wandelpaden en monumenten.

Vertrek : 7u30 in Eeklo, 8u in Aalter

Vertrek : 7u30 in Eeklo, 8u in Aalter

Kostprijs : 10€ (incl. inschrijving)

Kostprijs : 10€ (incl. inschrijving

Wens je met ons mee te reizen : reserveer je plaatsje bij Denise Holderick op het nummer 09/374.78.60 of per mail via abanckaert@gmail.com

Er zijn nog 2 tweepersoonskamers beschikbaar voor ons wandelweekend naar de Maasvallei. Geïnteresseerd : neem contact op met Chantal (0475/97.31.46). Bij elke wandeling is er keuze tussen een afstand van
+/- 6 km en +/- 10 à 12 km.
Programma :




Vrijdag : bezoek aan de grotten van Kanne – lunch – wandelen in het Burgerven
Zaterdag : wandelen op de grens van Nederland en Duitsland in de vallei van de Schwalm –
lunch voorzien – bezoek aan Roermond
Zondag : boottocht op de Maas – lunch – wandelen in Thorn

FAMILIENIEUWS

VARIA

We bieden Rita en Agnes
Verplaetse onze innige deelneming aan bij het overlijden
van hun zus Tine.

Heel wat leden zijn gestart met de wandeltrofee Meetjesland maak het
mee. Deelname aan 5 van de 7 tochten geven recht op een streekproductenpakket. Noteer alvast volgende tochten in jullie agenda :

Een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden : Dhr. en
Mevr. Herteleer-De Keyser
(Bellem), Martine Cornelis
(Aalter), Jeroen en Tristan
Ketels (Aalter), Frieda De Mil
(Aalter), Geert De Brabander
(Lievegem) en Dhr. en Mevr.
Loyson – Wuytack (Aalter).







Zaterdag, 4 juni : in en rond de Lembeekse bossen te Lembeke
Zondag, 10 juli : onze eigen Guldensporentochten in St. MariaAalter
Zondag, 7 augustus : 43ste Kastelentocht te Vinderhoute
Zondag, 18 december : Eindejaarstocht in Sleidinge. Tevens
afhaaldag van het streekpakket.

Regelmatig kondigen we onze wandelingen aan via Facebook. Veel
leden volgen ons maar weinig leden nemen het initiatief om onze
boodschap te delen. Wees niet bang om onze tocht te delen met je
vrienden, hoe meer mensen we bereiken hoe beter.
Zomerse clubkledij : topje, t-shirt of polo met korte mouwen : 12€.
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Sfeerfoto's van de souper

Jozef Goethals (49 jaar lid)

George en Claire Batsele-Van
Laere (48 jaar lid)

Roger Van Verdegem (45 jaar
lid)

Godelieve Goethals (45 jaar lid)

Lieve De Decker (51 jaar lid)
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