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Beste leden, 

We hebben een prachtige zomer achter de rug.  We maakten kennis met het zuiderse ‘buitenleven’ 

zonder er de extreme hitte te moeten bijnemen.  Op de middag was het soms te warm om te 

stappen maar een tochtje in de vroegte of ’s avonds was altijd aangenaam.  Ondertussen is voor de 

meesten onder ons het verlof al achter de rug en keert de regelmaat terug : kinderen naar school, 

terug aan het werk of als gepensioneerde genieten van elke dag.  

 

Als club kunnen we terugkijken op een geslaagde 

Guldensporentocht.  De schaduwrijke omlopen in het 

groene St. Maria-Aalter trokken 1219 deelnemers over de 

streep om bij ons te komen wandelen.  Ze werden allen 

getrakteerd op een gratis ijsje, welke een welgekomene 

verfrissing was bij het warme weer.  Dank aan onze 

medewerkers om deze tocht te doen slagen.  

 

Onze volgende organisatie is een weekdagtocht.  Op donderdag, 15 

september verwachten we iedereen in het GOC, Museumstraat in 

Bellem voor de wandeling ‘Rondom Bellem’.  Starten kan van 8u tot 

15u.  De 12 en 20 km wandelen door het privé-domein van het 

kasteel van graaf Bousies-De Borluut in Hansbeke.  Een unieke kans, 

laat deze niet liggen ! 

 

Stilletjes aan beginnen we aan de voorbereiding van de 5 wintertochten. 

Traditiegetrouw gaan we van start op 11 nov’22 met de Wandel Mee Dag.  

Voor de winterserie zijn we op zoek naar enkele extra medewerkers die 

een handje kunnen toesteken op onze organisaties : medewerkers voor de 

rustposten, de zaal, de inschrijvingstafel.  Onze parcourmedewerkers 

kunnen eveneens versterking gebruiken.  Heb je interesse, geef je naam op 

bij één van de bestuursleden.  

 

Er zijn nog plaatsen vrij voor de busreizen van  11/9 en 15/10.  Nu de 

brandstofprijzen de pan uit swingen kan gezamenlijk reizen enkel maar aan 

belang winnen.  Voor de prijs van 10€ (incl. inschrijving) brengen we jullie 

naar onbewandelde streken.  Het spreekt vanzelf dat de clubkas hier een 

aardig steentje bijdraagt.   

1 September 2022 



Pagina 2 van de 4 

De Lachende Wandelaars Aalter - Nieuwsbrief 

Vergeet voor het einde van november je tochtenlijsten niet in te dienen bij 

één van de bestuursleden of mail ze door op wandelclubaalter@gmail.com.  

Deze lijst – beschikbaar aan de inschrijvingstafel - bevat al de tochten die je 

vanaf 1/12/21 tem 30/11/22 afgelegd hebt (info puntentelling : zie 

nieuwsbrief van juni).  Behaal je 70 punten of meer dan ontvang je een 

geschenk.  

 

Eind augustus genoten 50 leden van een zonnig weekend in de Maasvallei.  Een aangename mix van 

aktiviteiten en wandelingen zorgden ervoor dat iedereen aan zijn trekken kwam. De Mergelgrotten 

van Kanne zijn echt een bezoekje waard.  In Opoeteren wandelden we de Regi-route, de groene 

omgeving van Roermond heeft ons aangenaam verrast en als afsluiter gingen we grenswandelen in 

het natuurgebied RivierPark Maasvallei vlakbij de dorpjes Kessenich (BE) en Thorn (NL).   De lange-

afstandwandelaars genoten van de Swalmbruchwandeling, een aaneenschakeling van bos, heide, 

paadjes, velden en kabbelende beekjes.  Een prachtig weekend was veel te snel voorbij… 

Filip en Chantal 

 

Lachende wandelaars op stap langs GR-paden. 

De eerste GR-wandeling (Beernem – Brugge) konden we er niet bij zijn maar de tweede viel in ons 

verlof.  Op 5 augustus spoorden we samen met een 10-tal lachende wandelaars richting Lierde voor 

de treinstapper GR122 van Lierde naar Munkzwalm.  Het werd een tocht in een licht glooiend 

landschap, weidse vergezichten wisselden elkaar af.  We waren onder de indruk van de variatie aan 

paden : smalle en brede, tussen weiden en huizen, tussen bomen.  Hoofdzakelijk droog en hobbelig, 

afwisselend verhard en onverhard, zelfs een vlonder- of plankenpad. De tocht was een 

aaneenschakeling van Trage Wegen.  Af en toe een stevige klim, maar het viel heel goed mee. 

Halverwege de tocht pauzeerden we een uurtje in een gezellig café onder de kerktoren van St. 

Goriks-Oudenhove.  De laatste kilometers verliepen over gekend terrein : de Zwalm met de 

Zwalmmolen.  

Eddy, bedankt voor de organisatie en we kijken uit naar de volgende tocht. 

 

Zondag, 11 september ‘22 

43ste Acht-Dorpentocht 

 

VRASENE (O-VL) 

 

Vertrek om 7u30 in Eeklo, 8u in Aalter 

Kostprijs : 10€ incl. inschrijving 

 

 

Zaterdag, 15 oktober’22 

Herfsttocht 

 

GROTE-SPOUWEN  (Limburg) 

 

Vertrek om 7u in Eeklo, 7u30 in Aalter 

Kostprijs : 10€ incl. inschrijving 

Wens je om met ons mee te reizen: reserveer je plaatsje bij Denise Holderick op het nummer 

09/374.78.60 of per mail dholderick@gmail.com.  Betalen gebeurd de dag zelf. 

mailto:wandelclubaalter@gmail.com
mailto:dholderick@gmail.com
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Volgende GR-wandeling :  

Vrijdag, 7 oktober’22 : GR 129 van Ronse naar Oudenaarde 

We verzamelen om 10u aan het station van Ronse. Afstand : 20 km met een hoogteverschil van 

233m.  Rustpost onderweg waar – mits aankoop van een drankje – de picknick kan opgegeten 

worden.  Inschrijven voor 3 okt’22 via eddy.geldhof@telenet of 0474/55.75.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FAMILIENIEUWS 

Op 7 juli’22 overleed op 87-jarige leeftijd Mevr. Elisette Claeys.  De oudere leden onder ons kennen haar nog van 

bij de afstempeling van de wandelboekjes of van aan de hotdogs.  We bieden haar man Roger onze innige 

deelneming aan. 

Op 2 september overleed Dhr. Alfons Pape, vader van Carine Pape.  We bieden André en Carine Vermassen-Pape 

onze oprechte deelneming aan. 

Eveneens op 2 september overleed Dhr. Karel Smessaert.  Veel van zijn broers en zussen zijn lid in onze 

vereniging.  We wensen hen allen veel sterkte toe.  

Alle zieken en gekwetsten wensen we van harte beterschap. 

 

 

WEETJES 

Tijdens ons fantastisch wandelweekend in de Maasvallei kwam het toevallig ter sprake dat heel wat leden de 

filmpjes over onze wandelweekenden niet weten staan op de website.  Jammer, want het zijn effenaan 

pareltjes gemaakt en gemonteerd door ons lid Joris De Muynck.  Ze zijn terug te vinden op 

www.wandelclubaalter.be onder tabblad ‘activiteiten’ – menupunt ‘uitstappen’.  Je moet wel wat doorscrollen 

naar beneden (onder te foto) om ze te zien staan.  Binnenkort komt het volgende filmpje eraan.  Geniet ervan ! 

 

mailto:eddy.geldhof@telenet
http://www.wandelclubaalter.be/
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We krijgen de melding dat Antwerpen Wandelt op 2 okt’22 een nieuwe startplaats krijgt.  Ze vertrekken vanuit 

‘De Loods’ – Douaneplein – Mechelen en niet meer vanuit de School – Augustijnenstraat 92 – Mechelen. 

En dit is niet de enige startplaatswijziging, ze zijn allemaal terug te vinden op blz. 51 van het Walking Magazine 

van WSVL die jullie vorige week in de bus kregen.  Of check voor je op stap gaat de laatste info op de website 

www.walkinginbelgium.be 

De Switchback Memorial March (5 km) in Adegem gaat niet door op zaterdag, 8 oktober maar wel op zaterdag, 

1 oktober.  Bovendien telt deze tocht niet mee voor de spaarkaart Meetjesland maak het mee…, alhoewel 

anders vermeld in Walking in Belgium. 

De Scheldestappers van Zingem melden dat hun B- tocht doorgaat op zondag, 23 oktober in plaats van op 

zondag, 16 oktober.  Bovendien vertrekken ze vanuit een nieuwe startplaats :  De Zwaluw – Decoenestraat 12 – 

9630 Zwalm. 

Op de tracking van de Dodentocht in Bornem konden we volgende leden volgen :  Geert De Mulder, Geert 

Meirlaen en Peter Vanderheyden, allen behaalden ze de eindstreep.  Proficiat.  Ook op de meerdaagse tochten, 

de vierdaagse van de Mesa en de 4-daagse van de IJzer,  waren clubleden aanwezig.   

 

Op stap langs de Maas 

http://www.walkinginbelgium.be/

