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De Lachende Wandelaars 

Aalter - Nieuwsbrief 

Maart 2022 

WSV Aalter is aangeslo-

ten bij: 

En 

Sportraad Aalter  

Een uitgave van WSV 

De Lachende Wande-

laars vzw.  

V.U.  Filip Clement  

P/a Aaltervoetweg  7 

8755 Ruiselede  

Beste lachende wandelaars, 

De donkere, grijze dagen van de afgelopen maanden liggen achter ons en we genieten 
deze week van zonnige lentedagen.  Bovendien komt alle fauna en flora terug tot leven 
na deze kille wintertijd. Al bij al zijn we de voorbije winterperiode nog goed doorgeko-
men.  We konden onze  wintertochten organiseren, weliswaar onder de geldende covid-
maatregelen. We kijken terug op een succesvolle ‘Aalter in de winter’ in Bellem.  1711 
deelnemers genoten van de eerste zonnestralen en van de rustige landelijke omloop 
rondom Bellem’s hoekje.  De rustpost in open lucht  op boerderij Bachten ’t Kloosterhof 
was een ideale locatie om gezellig te genieten van de drankje of een pannenkoek. Drie 
weken later hadden we minder geluk. Stormachtige wind en regen teisterde onze Lootse 
Plattelandstocht.  552 moedige stappers trotseerden de wind en werden aangenaam ver-
rast door de vernieuwde omlopen.   

Komend weekend verwachten we iedereen 
op de 41e Marsen van Aalter.  De 5 km wan-
delt aan de rand van onze gemeente, de 9 
km maakt een bijkomende lus door de 
dorpskern.  Vanaf de 13 km gaan we voor 
natuur en bos richting Kruiskerke en St. Ma-
ria-Aalter. Vergeet je spaarkaart voorzien 
van 4 stempels niet in te ruilen voor een nut-
tig geschenk ! 



 

Pagina 2 van 8   
De Lachende Wandelaars Aalter—Nieuwsbrief  

In de Week van de Vrijwilliger willen we als bestuur onze dank uit-
spreken voor uw onbaatzuchtige inzet voor onze vereniging.  Vrij-
willigers zorgen voor verbondenheid en zijn onmisbaar in het vereni-
gingsleven.  Een dikke merci ! 

Vanaf april gaan we terug op busuitstap (zie onder).  We wensen 
minimum 40 personen mee te nemen.  En annuleren kan enkel we-
gens ziekte, niet omdat ze slecht weer uitgeven.  Betalen gebeurt op 
de dag zelf op de bus.  Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Opgelet : we vertrekken een uurtje later nl. om 7u30 in Eeklo 
(onder voorbehoud van voldoende deelnemers voor Eeklo)  en 8u in 
Aalter.   

Tot slot nodigen we alle leden op zaterdag, 30 april om 17u uit in 
restaurant ’t Biezemhof voor de gratis receptie ter gelegenheid van 
ons 50-jarig bestaan.  Wie wenst kan aansluitend intekenen voor 
het feestmaal, kostprijs 40€/pers.  Inschrijven is noodzakelijk en kan 

tot 10 april bij Chantal. De betaling zien we dan ook graag voor 10 
april op de rekening BE56 9792 2550 4288 verschijnen.  

Menu :  

• Portugese tomatenroomsoep 
• Stoofpotje van varkenswangetjes in een sausje met verse dag-

groentjes 
• Geflambeerde ijstaart  
• Koffie 
• Aangepaste wijn bij het eten. 

 

Heb je je lidgeld voor 2022 nog niet hernieuwd, dan is dit de laatste 
nieuwsbrief die je ontvangt.  Waarom nog twijfelen?  De lente is in 
aantocht en de coronamaatregelen zijn versoepeld, haal die stap-
schoenen uit de kast en ga terug van start.   

Tot op één of andere wandeling. 

Filip en Chantal 
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Familienieuws 

Na zes jaar samenwonen ge-
ven Sigrid en Tim elkaar op 18 
maart het ja woord.  We wen-
sen het jonge paar veel geluk 
en liefde toe.  Ook feliciteren 
we de ouders Johan & Gardina 
Van Poucke-Grootaert en Ro-
ger & Marie-Christine Ver-
schaeve met het huwelijk van 
hun kinderen. 

Op 27 januari overleed Remi Verhelst.  We bieden zijn zoon 
Ronny en zijn levensgezellin Marie-Josephe Van der Meersch 
onze oprechte deelneming aan.  

Voor leden die wegens ziekte of ongeval verstek moeten geven, duimen we voor een 
spoedig herstel zodat ze er snel terug kunnen bij zijn. 

Busreizen 

 

Inschrijven voor deze busreizen kan telefonisch op het nummer 09/374.78.60 of per 
mail : abanckaert@gmail.com of wandelclubaalter@gmail.com.  Opstapplaatsen :  
Eeklo, Tieltsesteenweg – aan de kop van de vaart – Ursel aan de kerk – Knesselare, Kia
-garage kruispunt met Knokkeweg – Aalter-Brug, aan de bandencentrale  - Aalter : 
aan het gemeentehuis in de Europalaan. 

 37ste Crackstochten in Meise Trudotochten in Sint-Truiden 

Datum: Zondag 3 april 2022 Donderdag 26 mei 2022 

Afstanden: 5-9-12-17-22-30 km 4-5-9-13-18-22-28 km 

Uitleg: Ontdek de groene gordel ten westen van 
Brussel.  Alle afstanden krijgen - op vertoon 

van de inschrijvingskaart - gratis toegang tot 
de plantentuin en serres van Meise. 

De grote afstanden verkennen het Pro-
vinciaal domein Het Vinne.  Andere af-
standen komen voorbij Kasteel Duras en 

het Speelhof. 

Vertrek: 7u30 in Eeklo/8u in Aalter  

Kostprijs:  10€ (incl. inschrijving) 

mailto:abanckaert@gmail.com
mailto:wandelclubaalter@gmail.com
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Wandelweekend in de Maasvallei 

Het laatste weekend van augustus (26-27-28 aug) trekken we naar de andere kant van 
het land voor een driedaags wandelweekend in de Maasvallei.   

Vrijdagmorgen bezoeken we de mergelgrotten van Kanne en ’s namiddags gaan we op 
stap in het Burgerven, een natuurgebied aan de rand van het Kempens Plateau.  ’s 
Avonds steken we de grens over en gaan slapen in hotel Bosrijk Roermond in Nederland.  
Zoals de naam doet vermoeden is het hotel gelegen aan de rand van het bos, een ideale 
uitvalbasis voor mooie wandelingen.  Ook het gezellig en waterrijk stadje Roermond bied 
heel wat mogelijkheden.  Op zondag nemen we in het meest noordoostelijke dorp van 
Vlaanderen nl. Kessenich de start voor een mooie wandeling in het indrukwekkend na-
tuurgebied RivierPark Maasvallei.  We ronden het weekendje af met een boottocht.  

Er worden telkens wandelingen voorzien van +/- 6 km en 10 à 12 km.  De kostprijs be-

draagt 265€ in een twee-persoonskamer of 310€ voor een éénpersoonskamer.  Hierin zit 

inbegrepen 2x overnachting met ontbijt, 2x avondeten, 3x lichte lunch of lunchpakket 
voor ’s middags, toegang tot grotten en boot, verzekering, bus.   

Wens je met ons mee te reizen, geef je naam dan zo vlug mogelijk op bij Chantal want 
tegen eind maart wenst het hotel het definitief aantal kamers te weten.  Betalingen heb-
ben we graag voor eind juni op de rekening.  
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Van harte welkom aan onze nieuwe le-
den : 

Shauny Van Vaerenbergh (Aalter), Annelies Helder-
weirdt (Ursel), Philippe De Windt (Adegem), Geert 
Baert (Lochristi), Dhr. en Mevr. Vanpeteghem-
Focquaert (Ursel), Dhr. en Mevr. Baete-De Doncker 
(Aalter), De Buck Rita (Wondelgem), De Buck Marti-
na (Aalter), De Buck Carine (Damme), Dhr. en Mevr. 
Buysse-Standaert (Aalter), Peers Lieva (Aalter), Dhr. 
en Mevr. Meloen-Van De Velde (Adegem), Dhr. en 
Mevr. Claeys-Van Iwaarden (Maldegem), Sonja Gou-
bert (Ninove), Indra Van Hulle (Knesselare), Cathoir 
Nancy (Aalter), Ann Vanderhaeghen (Bellem), Joke 
Van Haver (Aalter), Dhr. en Mevr. Verhaeghe-De 
Rycke (Gent), Gabriëlle Vandemoortele (Aalter) 

Momenteel zitten we aan 466 leden, evenveel als in 

2021.  Wekelijks zien we het aantal actieve stappers 
stijgen, doe zo verder en verdedig onze clubkleuren 
her en der in het land.  Elke ledendeelname levert ons 

punten op in het clubklassement van WSVL. We zit-
ten ingedeeld in groep 1, wat betekent dat wij tot de 
grootste clubs van de federatie behoren.  Je kan de 
rangschikking volgen op 

www.wandelsportvlaanderen.be bij de rubriek wan-
delkalender en clubkampioenschap. Ieder lid kan op 
elke gewone tocht 1 punt, een bonustocht 2 punten, 

regionale wandeldagen 3 punten en op een organisa-
tie van Vlaanderen wandelt Lokaal (24/4) 5 punten 
verdienden voor zijn club. Bij ons is ieder lid vrij om te 
wandelen waar en wanneer hij wil, zonder enige ver-

plichting om punten te verdienen voor de club.  Maar 
gezien het aantal leden en de activiteitsgraad van 
onze leden zullen we waarschijnlijk wel op een mooi 

plaatsje eindigen.  We zien wel.. 

http://www.wandelsportvlaanderen.be
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! Wandeltrofee : Meetjesland maak het mee….  

Na 2 jaar onderbreking (door Covid) gaat het wandelcircuit 
Meetjesland maak het mee…opnieuw door.  We bieden de 
deelnemers 7 organisaties aan waarbij alle mooie plekjes in 
het Meetjesland bewandeld worden.  We hopen dat iedereen 
massaal zal deelnemen en zo kan sparen voor het bekomen 
van een streekproductenpakket bij deelname aan 5 van de 7 
tochten. 

 
• Zondag 27 februari : Meetjeslandse wandeldag te Eeklo. Een succesvolle samenwer-

king van alle clubs.   
• Zaterdag 26 maart : Grenstocht te Sint-Laureins - Roal Benti 

• Zaterdag 16 april : 15de Bloesemtocht in  Oosteeklo (opgelet : startplaatswijziging) - 
Trekvogels 

• Zaterdag 4 juni : In en rond de Lembeekse bossen te Lembeke – Groep ‘t Singel 
• Zondag 10 juli : Guldensporentochten in Sint-Maria-Aalter  - WSV Aalter 
• Zondag 7 augustus : 43e Kastelentocht te  Vinderhoute -  Reigerstappers 
• Zondag 18 december : Eindejaarstocht te Sleidinge – WAK . Enige afhaaldag voor 

het streekproductenpakket.   
 

Extra tochten voor de vig-
gaalspaarkaart :  

De viggaalreeks maakte een valse start mee 
door het terugkeren van de Covid 19-
perikelen.  Geen nood op onderstaande toch-
ten wordt de spaarkaart ook nog afgestem-
peld, zodat jullie toch aan 1 stempel per club 
geraken en op de wandelingen van de Schel-
destappers het geschenk kunnen afhalen.  

• Zondag, 27 maart’22 : 43e Reigertocht in Lovendegem – Reigerstappers 
• Woensdag, 30 maart’22 : Midweektocht in Zingem – Scheldestappers 
• Zaterdag, 7 mei’22 : 34ste Lozermeitocht in Kruisem-Lozer - Scheldestappers 
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Wandelen en verzekering  

Sinds 01/01/2022 werkt Wandelsport Vlaanderen 
vzw samen met de verzekeringsmaatschappij Ethi-
as.  Deze verzekering omvat lichamelijke ongeval-
len en burgelijke aansprakelijkheid.  Zoals je zal 
merken is er een onderscheid tussen de leden en de 
niet-leden. 

Als lid van WSVL ben je verzekerd : 

 Als men individueel wandelt, 24/24 en 
7/7 voor zowel binnen- als buitenland. 

 Op een georganiseerde tocht (= tocht die opgenomen is in de (online)
wandelkalender van WSVL vzw, op weg naar en van de wandeltocht. 

 Tijdens een georganiseerde wandeltocht van WSVL mits men in het bezit is 
van een geldig inschrijvingsbewijs. 

 De verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenactiviteit 
zoals een occasionele fietstocht, een BBQ, een ledenfeest, met uitzondering 
van hoog-risico sport. 

 Brilschade wordt vanaf 01/01/22 verzekerd indien er tevens lichamelijke 
schade is. 

 Hartfalen bij een wandelongeval is enkel verzekerd bij leden. 
 Rechtsbijstand : ter verdediging bij schade aan derden 

Verzekering voor de niet-leden : 

Men is enkel verzekerd tijdens een georganiseerde wandeling van WSVL bij alleen li-
chamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, op voorwaarde dat men in het 
bezit is van een inschrijfbewijs. 

 

Tip: houd deze 

nieuwsbrief zeker bij! 

Aan de ommezijde staat 

handige info ivm de 

ongevalaangifte 
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Wat te doen bij een wandelongeval? 

Als je betrokken wordt bij een ongeval is het altijd nuttig om op de juiste manier te rea-
geren.  Pas dan zul je op een correcte manier kunnen vergoed worden.  We maken een 
onderscheid tussen een ongeval tijdens een georganiseerde wandeltocht van WSVL of 
buiten een georganiseerde tocht. 

• Tijdens een georganiseerde tocht 
 De organiserende club overhandigt het slachtoffer een medisch attest. 
 Indien men met de ziekenwagen dient vervoerd te worden, steeds op spoed-

dienst zeggen dat het om een sportongeval gaat.  Men krijgt dan de juiste for-
mulieren mee.  In dit geval dient het medisch attest nadien niet meer ingevuld. 

 Het slachtoffer vraagt aan zijn/haar eigen club naar een ongevalsaangifte.  Dit 
is een dynamische pdf die door het slachtoffer kan ingevuld en doorgestuurd 
worden.  Bij de aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden bij de 
mail.  Deze dynamische aangifte is ook terug te vinden op de website van 
WSVL, tab club & ledeninfo, rubriek ’verzekeringen’. Als het slachtoffer niet in 
de mogelijkheid is om dit document in te vullen op de PC kan hij/zij hulp vra-
gen aan de secretaris van de eigen club. 

• Buiten een georganiseerde tocht (enkel voor leden!). De documenten opvragen bij 
je eigen club. 

Maar houd het vooral veilig! 


