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VOORWOORD
Beste leden,
Overlegvergaderingen met de Viggaalvrienden en de
Meetjeslandse clubs resulteren in verdere samenwerkingen
voor 2020. Midden oktober belonen we onze medewerkers
met een verrassingsetentje als dank voor hun medewerking
in het afgelopen jaar.

We sloten de zomerorganisaties af met de wandeling
‘Rondom Bellem’. Een ideaal wandelweertje zorgde voor
de mooie opkomst van 740 deelnemers. Alle wandelaars
genoten van de landelijke omlopen langs het kanaal GentBrugge. De fotoreportage op de achterkaft is hier het
sprekende bewijs van.

Onze 49ste Houtlandwinterserie starten we op zaterdag, 9
november met de Wandel Mee Dag. We vertrekken vanuit
het sportpark voor omlopen van 6 tot 23 km. Het Loveld
en de Kraenepoel staan er centraal.

De busreis naar Oupeye was een tegenbezoek en stond
volledig in het teken van het 50-jarig bestaan van de club
‘la Godasse Oupeye’. ‘Godasse’ staat voor ‘sportschoen’
in het Nederlands en het is ook daardoor dat hun
tentoonstelling en hun onthaal opgefleurd werd met
10-tallen oude wandelschoenen. Een superfiere voorzitter
stond ons graag te woord. Hun omlopen begonnen wat
saai maar eens buiten het dorp konden we volop genieten
van vergezichten en fruitplantages.

Vanaf dan kan het lidgeld hernieuwd worden en ontvangen
jullie een nieuwe spaarkaart voor de winterserietochten.
Veertien dagen later zijn we te gast in Ursel voor de
Uilenspiegeltocht. Dit is de tweede wandeling van de
nieuwe reeks Viggaaltochten die van start gaan in Deinze
op 16 november. Er kan gespaard worden voor 500 ml
handzeep en twee washandjes.

Het toppunt van de afgelopen maand was het weekendje aan
de Opaalkust. Een zonovergoten weekend zorgde ervoor
dat iedereen optimaal kon genieten van de uitgestippelde
wandelroutes. Zon, zee en strand afgewisseld met natuur
en cultuur gaven aan iedereen de kans om zich te amuseren.
Hartelijk dank voor de vele positieve berichtjes die we per
mail of via facebook ontvingen.

Het laatste weekend van het jaar ontvangen we alle leden
graag in het sportcentrum voor de jaarlijkse koffietafel en
de Hooggoedwandeling.
Zieken en gekwetsten wensen we veel beterschap en we
hopen hen vlug terug te zien op één of andere wandeling.
Geniet van de herfst en ga op stap !

In september en oktober zijn er geen eigen organisaties
maar dit betekent niet dat we als bestuur op onze
lauweren rusten. De kalender 2020 werd afgewerkt, zalen
en rustposten gereserveerd voor volgend jaar. We gaan op
zoek naar een passend geschenk voor onze verdienstelijke
leden. Omlopen voor de komende wintertochten worden
voorbereid.

Filip en Chantal
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Ledenadministratie
Vanaf 9 november gaan we van start met het hernieuwen van het lidmaatschap. Per lid moeten we vanaf volgend jaar 2€
extra afdragen aan de federatie. Gemakshalve zouden we dit gewoon kunnen doorrekenen aan de leden maar met het
bestuur hebben we beslist om dit niet te doen. Als compensatie gaan we de Walking in Belgium (WIB) niet meer gratis
geven. Uit een bevraging onder onze deelnemers aan het wandelweekendje bleek dat ongeveer de helft gebruik maakt
van de Walking en de andere helft altijd de actuele informatie van de website www.walkinginbelgium.be raadpleegt.
Vandaar onze beslissing.
Lidgeld – zonder WIB

Lidgeld – incl. WIB

1 persoon

17€

1 persoon

25€

2 personen

27€

2 personen

35€

3 personen

37€

3 personen

45€

4 personen

47€

4 personen

55€

5 personen

57€

5 personen

65€

Hernieuwen gebeurt het best op één van onze eigen tochten ofwel door storting van het lidgeld op de clubrekening.
Opgelet : de huidige lidkaart 2019 is maar geldig tot 31/12/2019. Dit betekent dat het lidgeld voor 31/12/19 dient
vernieuwd te zijn anders gaat het scannen in 2020 niet lukken en zal je opgenomen worden als individueel en dus het
verhoogde inschrijvingsgeld moeten betalen.
Iedereen zal een nieuwe lidkaart ontvangen die het uitzicht heeft van een gewone bankkaart. Daarop staan het
clubnummer, de clubnaam, de naam + voornaam van het lid, het lidnummer en de barcode vermeld. Het adres staat niet
meer op de lidkaart. Het is de bedoeling dat de PVC-kaart gedurende 2 jaar gebruikt wordt.
Het lidgeld kan nog altijd gerecupereerd worden via de mutualiteit. Bij het hernieuwen ontvang je een universeel attest
dat bij alle mutualiteiten geldig is. Het is dus niet nodig om zelf een attest mee te brengen.
Bovendien krijg je bij het hernieuwen een speciaal wandelboekje. Met dit wandelboekje kan je sparen voor een gratis
gadget nl. een regenponcho of een rugzak.
Hoe werkt het ?
Het lid gaat wandelen en neemt dit wandelboekje mee. Na de wandeling wordt het wandelboekje afgestempeld door de
organiserende club. Na 15 tochten kan je een regenponcho krijgen of kan je doorsparen tot 25 tochten voor een rugzak.
Er dient dus een keuze gemaakt voor het gadget : het is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten om later door
te gaan voor de 25. De leden kunnen beginnen met sparen vanaf ze het wandelboekje in hun bezit hebben, dus ook al in
2019. Dus hoe eerder men zijn lidgeld hernieuwt, hoe eerder men stempels kan verzamelen.
Waar en wanneer bekomt men het gadget?
De gadgets kunnen afgehaald worden op één van de onderstaande evenementen van Wandelsport Vlaanderen vzw. Men
toont het wandelboekje en de pagina ‘ontvangst gadget’ wordt afgestempeld. Het wandelboekje kan het lid behouden
en men krijgt het gadget.
5 regionale wandeldagen 2020 :
•

Antwerpen wandelt

Antwerpen

29 maart 2020

•

Oost-Vlaanderen wandelt

Herzele		

3 mei 2020
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•

Vlaams-Brabant wandelt Zaventem 10 mei 2020

•

Limburg wandelt Lummen 23 augustus 2020

•

West-Vlaanderen wandelt Ieper 12 december 2020

Vlaanderen wandelt 2020 op zondag, 26 april 2020 in Asse of Koksijde
Wandelbeurs 2020 op 26 en 27 september 2020 in Mechelen.
Dit zijn de enige data en locaties waar het gadget af te halen is! Kan je zelf niet aanwezig zijn, dan kan je het wel door
iemand anders laten afhalen.
Tochtenlijsten
We ontvangen de tochtenlijsten graag vóór 5 december bij Antoine op het adres : Molenstraat 47 – 9880 Aalter of
per mail op wandelclubaalter@gmail.com. In deze krant is een tochtenlijst voorzien, bijkomende lijsten zijn aan de
inschrijvingstafel beschikbaar. Vul op de tochtenlijst al de wandelingen in waaraan je deelnam in de periode 1 december
2018 tot en met 30 november 2019. Naargelang het soort tocht ontvang je 2,3 of 4 punten.
•

Eigen organisaties + busreizen + Vlaanderen wandelt : 4 punten

•

Alle promo-tochten in de Walking vermeld : 3 punten

•

Alle viggaaltochten : 3 punten

•

Alle tochten van het criterium Meetjesland maak het mee … : 3 punten

•

Alle andere tochten in Walking vermeld : 2 punten

•

Aan onze Nederlandse leden geven we 2 punten aan alle tochten die in de officiële jaargids van de KWBN
opgenomen zijn.
Behaal je over de volledige periode 75 punten of meer dan ontvang je op 28 december een nuttig geschenk. Je
puntentotaal mag je gerust zelf uitrekenen en op je formulier vermelden.

Ereclub Wandelsport Vlaanderen
Ook in 2020 worden door Wandelsport Vlaanderen per regio nieuwjaarsvieringen gehouden. Leden die in de loop van
2019 de kaap van 20.000 – 40.000 -60.000…160.000 km hebben gehaald of die ondertussen aan 1.000 – 2.000 – 3.000
….tochten hebben deelgenomen en daarvoor door de federatie nog niet gehuldigd werden, komen in aanmerking voor
een aandenken en krijgen een gezellig etentje aangeboden door WSVL.
Voor Oost-Vlaanderen gaat de huldiging door op maandag, 20 januari’20 om 19u in feestzaal Bevegemse Vijvers,
Bevegemsevijvers 1, 9620 Zottegem. Partners die deze viering ook willen meemaken betalen 40€ voor de maaltijd. Kom
je hiervoor in aanmerking geef dan voor 30 november je naam door aan Chantal.

Koffietafel – algemene vergadering
We nodigen alle leden, ook de nieuwe leden van harte uit naar de koffietafel op zaterdag, 28 december in het sportpark
in Aalter. De deuren gaan open vanaf 14 u en rond 14u30 bedienen we jullie van koffie en gebak. Daarna gaan we over
tot het huldigen van de verdienstelijke leden.
Mogen we vragen dat iedereen zich inschrijft voor deze namiddag. Geef je naam op bij Chantal of aan één van de
bestuursleden.
Op zaterdagmorgen, 28 december vanaf 9u wordt de zaal klaargezet. Mensen die in de buurt wonen en een uurtje vrij
hebben zijn van harte welkom om een handje toe te steken. Veel handen maken licht werk !
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reisverslag compostella
Wandeltocht van Porto naar Santiago de Compostella
Donderdagmiddag 5/9/2019 landen we in Porto, de
startplaats van onze wandeltocht. Maar eerst gaan we de
stad zelf, die heel wat moois te bieden heeft, verkennen. In
het historische stadscentrum staan prachtige gebouwen,
waarvan er vele op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan.
We bezoeken o.a. het Palacio da Bolsa (beursgebouw),
Majestic café (bij de 10 mooiste van de wereld) en het
Sao Bento treinstation, met zijn prachtige azuurblauwe
‘azulejos’ tegeltableaus.
Op zaterdag 7/9/2019 starten we onze tocht van 27
km vanuit Porto naar Póvoa de Varzim. We laten ons
leiden door de gele pijlen en de afbeelding van de St.Jacobsschelp, welke je overal terugvindt. Voor de goede
orde geef ik wel mee dat we ‘light’ pelgrims zijn, want onze
bagage wordt elke dag door een niet-wandelende vriendin
van hotel naar hotel vervoerd. We hebben dus de luxe om
enkel onze drank, fruit en regenkleding mee te dragen in
onze rugzak. We volgen de Portugese kustroute. De tocht
voert ons langs de houten loopbrugjes die de prachtige
kustlijn volgen. We lopen door kleine vissersdorpjes en
in een kleine kerk laten we onze credencial afstempelen.
Onderweg zien we huisjes mooi versierd met blauwe tegels
en in Póvoa de Varzim bewonderen we de uitbeelding van
het vissersleven.

Op vrijdag wandelen we door de stad tot aan de rivier,
de Douro, het toeristische middelpunt van Porto met
zijn ontelbare terrasjes. Vanaf de kade maken we een
boottocht onder de 6 bruggen tussen de 2 oevers van de
rivier. Vanop de boot hebben we een fantastisch uitzicht
over de stad, maar ook op de beroemde brug van Porto, de
Ponte Dom Luis I. De brug bestaat nl. uit twee wegdekken
die 44 meter boven elkaar liggen, en waarvan het bovenste
dek enkel voor metro en voetgangers bestemd is. Ons
einddoel is natuurlijk de kathedraal Sé do Porto, die op de
hoogste heuvel van de oude binnenstad ligt. Hier bekomen
we de eerste stempel op onze ‘credencial del pelegrino’,
zeg maar het pelgrimspaspoort, dat je tijdens je tocht
naar Santiago kan laten afstempelen in de kerken, de bib,
toerismekantoor, jeugdherberg, enz.

Na een verkwikkende nachtrust zetten we op zondag
8/9/2019 onze tocht verder naar Esposende, zo’n 20 km
ver. Onderweg komen we verbouwde vissershuisjes tegen
en oude torentjes die de wacht houden aan zee. We volgen
de pijlen langs kleine straatjes en paadjes die ons naar het
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windmolens van weleer en zien in de verte de Spaanse
bergen opdagen. Na een magnumstop nemen we afscheid
van de zee en vervolgen onze weg door een klein bos en
langs de rivier, de Rio Minho, de natuurlijke grens tussen
Portugal en Spanje. Na een kort bezoek aan de kerk met
haar prachtige altaar en orgel bereiken we rond 18.30 u
onze hostel.
Op woensdag 11/9/2019 kunnen we wat uitrusten : een
kleine tocht van 14 km naar Villa Nova de Cerveira. We volgen
strand leiden dat we volgen tot in Esposende. In het hotel
volgt een ontspannen duik in het zwembad.
Maandag 9/9/2019 brengt ons naar het kleine stadje
Viana do Castelo, zo’n 27 km verder. Deze keer voert de
weg ons langs groentevelden en kleine landwegen, over
de zandheuvels en de duinen, waardoor we eventjes de
goede richting kwijtraken. Gelukkig vinden we de weg na

nu de Minho rivier die ons langs rustige landweggetjes
voert, met sinaasappel-, citroen- en vijgenbomen. In het
stadje bewonderen we mooie kunstbeelden en prachtig
betegelde gevels van huizen. In de jeugdherberg doen we
onze was en plas, toch handig een wasmachine.
Onze 6e wandeldag, donderdag 12/9/2019, zal ons naar
Valença brengen, zo’n 20 km verderop. We blijven de rivier
volgen, langs wijngaarden en mooie paadjes en trakteren
onszelf op een welverdiend broodje met serrano ham
en een frisdrank. Bij de brandweer halen we een mooie

wat zoeken terug en komen we uiteindelijk rond 18 u op
onze bestemming aan. We klokken af op 34 km vandaag.
Dinsdag 10/9/2019 staat Caminha als einddoel op het
programma, een kleine 30 km. We volgen opnieuw de
kustweg langs de oceaan, met zijn prachtige rotsformaties
in het diepblauwe water. We passeren oude Moorse forten,

stempel, ons paspoort is al voor de helft gevuld met
‘sellos’. Valença is een historisch ommuurd stadje met
nauwe straatjes en na een verkwikkende douche genieten
we al slenterend van de oude vesting.
Vrijdag 13/9/2019, een bijzondere dag, niet voor de
datum, maar we beginnen aan de tweede helft van onze
tocht, die ons vandaag naar O Porriño voert. We wandelen
de in 1879 gebouwde oude internationale brug over de
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wijngaarden. Na een afdaling bereiken we Pontevedra, dat
veel te bieden heeft : een prachtig middeleeuws centrum
en een 18e -eeuwse kapel in barokke stijl.
Vandaag, maandag 16/9/2019 wacht ons 23 km naar
Caldas de Reis. We wandelen de stad uit over een mooie
brug en door het park. Opnieuw is het een mengeling
van oude stenen paden, door wijngaarden, langs kleine
kapellen en door dennen- en eucalyptusbossen. Caldas de
Reis is gekend om zijn warmwaterbronnen, waar we in het
zwembad van het hotel dankbaar gebruik van maken.
11e Wandeldag, dinsdag 17/9/2019, Santiago nadert.
We verlaten het stadje en wandelen naar de provincie
A Caruna. Na het oversteken van de brug wandelen we
door mooie bossen en langs typische kerkhoven naar het
stadje Padrón. Dit is de plaats waar volgens de traditie
de boot met daarin de resten van de apostel Jacobus
aankwam uit Palestina. In de kerk branden we een kaars
ter nagedachtenis van onze overleden familieleden en
vrienden, alsook voor al onze geliefden. In Padrón proeven
we de beroemde Padrón pepers.

rivier Minho over. Pal in het midden van de brug komen
we Galicië, Spanje binnen, en wat later zijn we in Tui,
een goed bewaard gebleven oude middeleeuwse stad.
Nog zo’n 118 km te gaan. We passeren een klooster, de
kathedraal van Santa Maria, en langs de route vinden we
tal van kapellen, stenen en kruisbeelden die de pelgrims

Onze laatste wandeldag, woensdag 18/9/20109, nog
zo’n 26 km van Padrón naar Santiago de Compostella.
We vertrekken vroeg om zeker tijdig aan te komen. Het is
regelmatig klimmen, en opnieuw langs kleine bospaden en
Romeinse wegen. Aan een kruisbeeld leggen we een steen
ter nagedachtenis van een overleden vriend die deze tocht
wou meedoen, maar het helaas niet haalde. Een emotioneel
moment. We naderen en de torens van de kathedraal van
Santiago zijn in de verte al te zien. Na een laatste drankstop
is het gestaag klimmen door de straten van de stad tot aan
het plein voor de kathedraal. Een euforisch moment, we
hebben het gehaald en zijn fier dat we zo’n 260 km hebben
gestapt. Zoals vele andere pelgrims, verpozen we op het
plein en genieten van de prachtige gevel en torens van de
kathedraal. Aan de voorzijde en binnen in de kathedraal
zijn er werkzaamheden aan de gang, waardoor er geen mis
wordt opgedragen en we het ritueel van de Botafumiero,
het door de kerk zwaaien van het reuzegrote wierookvat,
niet kunnen meemaken. We genieten van een heerlijk
diner en spreken af om de volgende ochtend vroeg klaar te
staan om onze officiële oorkonde van Santiago af te halen.

naar Santiago plaatsten om hun bezoek te markeren. We
volgen vanaf nu een oude Romeinse weg, ‘via romana XIX’,
en op aanraden van een oudere man nemen we de camino
complementario, een iets langere weg, die ons langs mooie
natuur en rustige bospaden naar O Porriño brengt.
Op zaterdag 14/9/2019 stappen we naar Redondela, zo’n
21 km. In de parochie Mos zien we prachtige kerken van
Galicische architectuur. De magische grens van 100 km is
bereikt. Opnieuw veel bospaden en flink klim- en daalwerk.
We krijgen een mooi uitzicht over de prachtige Ria de Vigo.
Die avond overnachten we boven op de berg op een unieke
plek As Chivas.

Voldaan met in ons bezit onze Compostela, vliegen we ’s
middags huiswaarts.
Guy en Christa Vandenhaute-Van de Weghe

Op zondag 15/9/2019 wandelen we naar Pontevedra. We
starten onze tocht met een afdaling door het bos met
eucalyptusbomen en stappen vervolgens naar de Romeinse
brug over de rivier. Er moet geklommen worden, regelmatig
langs originele oude Romeinse wegen. Na een rustpauze
in het bos vervolgen we onze weg met steeds meer
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reisverslag opaalkust
Weekend Opaalkust (FR)

in het bos, moesten we terug de baan oversteken. Wanneer
we op het zebrapad, halverwege de baan waren, moesten
we halt houden. Een autobestuurster had de groep (30tal personen) niet gezien.
Veel auto’s stonden niet
goed geparkeerd. Enkele
belemmerden het voetpad
of blokkeerden de doorgang.
Naarmate we dichter bij het
centrum kwamen, zagen we
meteen hoe het kwam dat
het zo druk was. Vrijdag is
het marktdag. We rondden
de stadswandeling af langs
de oude vestingmuren en
keerden langs de havengeul
terug naar het restaurant. Beide groepen kwamen op
hetzelfde moment aan en konden aanschuiven voor het
middageten nl. een bord spaghetti met daarna koffie en
dessert.

Dag 1 : Gravelines en Oye-Plage

De 85 lachende wandelaars waren allen stipt op tijd zodat
de bus op het afgesproken uur kon vertrekken. Het werd
een vlotte rit. Zonder problemen kwamen we in Gravelines
aan. Daar werden we hartelijk ontvangen met koffie en

Om 14 u ging iedereen terug op de bus. Ter hoogte van
Grand-Fort Philippe stapten diegenen die 10 km wilden
wandelen uit. Zij gingen te voet van Gravelines naar
Oye-plage. Wij reden verder met de bus tot aan het
natuurreservaat. Daar maakten we een wandeling van 5
km. Het parcours was niet geschikt voor de rolstoel. Cedric
en Denise bleven op ons wachten in ‘Maison des dunes’ en
zorgden ondertussen voor de koffie. Het was een mooie

een chocoladekoek. Rond 9u30 werd de groep ingedeeld.
Wij begeleidden de groep die 6 km zou wandelen. Het
was een mooie afwisselende tocht. We vertrokken langs
de havengeul en eens voorbij de drukke baan sloegen we

wandeling volledig in de natuur, heel wat anders dan in de
voormiddag. Eerst stapten we op een ‘planken’-pad door
de duinen maar eens we dat niet meer hadden, was het
stappen in het zand. Door de droogte was het een stukje
meer door het zand te stappen. Onderweg stonden ook
wat uitkijkposten om dieren te spotten. Veel watervogels
kregen we niet te zien, wel enkele buffels.
Rond 17u werd het tijd om verder te rijden. Na een uurtje
arriveerden we aan het Najeti Hôtel du Parc, een mooi
hotel met zeer ruime, verzorgde kamers. Na het douchen
eerst een aperitief en daarna ons avondeten. Wij Belgen
zijn echte Bourgondiërs, de Fransen zo te zien niet. De
mannen aan onze tafel hadden daarmee niet genoeg. Voor
we naar bed gingen, genoten we eerst nog even na in de
gezellige bar.

het stadspark in en werd het een mooie, rustige tocht
volledig in het groen. We kwamen voorbij statige, oude
kastanjebomen van meer dan 400 jaar oud. Daar moest
een foto van gemaakt worden. Na een 4-tal km wandelen
10

reisverslag opaalkust
Dag 2 : Wimereux

Engeland zien. Na een 5-tal kilometer pikte Norbert de
korte-afstandswandelaars op en bracht ze met de bus naar
het centrum. Wij namen Cedric mee en stapten te voet
naar het stadje. Daar hadden we anderhalf uur vrije tijd.
Op de dijk genoten we van ons lunchpakket en van de
warme zonnestralen. Op het afgesproken uur kwam
iedereen te samen om de wandeling verder te zetten. Nu
ging het van Wimereux tot aan het fort van Ambleteuse.
De eerste twee kilometer waren goed begaanbaar zodat
iedereen meekon. Ter hoogte van parking ‘Point d’Oyes’

Aan het ontbijt was het al een drukke bedoening. Het
ontbijt was ruim en uitgebreid, keuze genoeg. Om 9u ging
iedereen voorzien van een stevig lunchpakket richting bus.
Deze dag stond Wimereux op het programma. Daar werden

pikte Norbert Cedric en enkele leden op en bracht hen met
de bus naar het fort. Wij gingen verder langs het strand
en we hadden geluk dat het eb was, zo konden we verder
stappen tot aan het fort en konden we de (steile) duinen
links laten liggen.

we in drie groepen verdeeld nl. een groep die een dagtocht
maakte, een groep voor de 10 km en één voor de 5km. Wij
begeleidden de 10 km en we namen een 35-tal leden op
sleeptouw. Norbert dropte ons net buiten het dorp vlak bij
de uitgestrekte velden. We zaten onmiddellijk in de natuur.
De veldwegen waren vrij ruw en hadden veel losliggende
stenen, dat was opletten geblazen. Het ging tevens wat

bergop, we zaten immers op de zijflank van de Mont Duez.
Door het mooie weer konden we volop genieten van de
mooie vergezichten. We konden zelfs de krijtrotsen van

Aan het fort genoten we nog even van een frisse pint en
rond 16u30 keerden we terug naar het hotel. Sommigen
trokken nog enkele baantjes in het zwembad; het was er
het ideale weer voor. Na het douchen was er een aperitief
om dan te genieten van ons driegangenmenu. Na het eten
nog eventjes ontspanning met een spelletje Bingo. De
fotograaf van dienst viel letterlijk in de prijzen. Joris en zijn
vrouw slaagden erin om de eerste en de tweede prijs in de
wacht te slepen. Als alle prijzen uitgedeeld waren , was het
nog even lachen en napraten in de bar.
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Busreisreisverslag
WEYWERTZ opaalkust
Dag 3 : Chateau d’Hardelot & Montreuil-sur-Mer

de groep verkende nog het vestingwerk. En na die bui
besloten we om rechtstreeks naar de bus terug te keren.
Eens de volledige groep aangekomen was, werd het tijd
om huiswaarts te rijden. Iedereen heeft genoten van een
mooi en hoofdzakelijk stralend weekend.

Na een uitgebreid ontbijt brachten we de valiezen naar de
bus en lieten we ons uitchecken aan de balie. Zo waren
we tijdig klaar om naar de volgende bestemming te rijden
: het Chateau d’Hardelot met zijn Lac de Miroirs. Terwijl

Cedric wil iedereen bedanken die hem geholpen heeft. Zo
heeft hij, samen met de groep, kunnen genieten.

de weergoden nog goedgezind waren, gingen we eerst
rond het meer stappen. Deze zeer rustige wandeling liet
ons toe te genieten van de fauna en flora. Daarna ging
een deel van de groep de tuinen van het kasteel bezoeken,
de anderen namen een kijkje in het kasteel en ontdekten
er een schat aan meubilair en decoratie. Alles was gratis
toegankelijk wegens open monumentendag wat mooi mee
genomen was. Er was ook een fototentoonstelling van de
Beatles, zeer de moeite waard om te gaan bekijken.

Gardina, Johan en Cedric

’S Middag reden we nog even naar het hotel terug voor
het middageten en om 14u vertrokken we naar onze
laatste bestemming : de oude vestingstad Montreuilsur-Mer. Onderweg naar de citadel begon het al licht
te druppelen maar bij de start van de wandeling op de
vestingmuren gingen de hemelsluizen pas goed open. We
namen de eerste afslag naar het stadje en zochten een
locatie om iets te drinken en te schuilen. Een deel van
12

waar gingen de leden stappen
Datum tocht
27-07-2019
27-07-2019
28-07-2019
28-07-2019
28-07-2019
29-07-2019
31-07-2019
01-08-2019
02-08-2019
02-08-2019
03-08-2019
03-08-2019
03-08-2019
03-08-2019
04-08-2019
04-08-2019
04-08-2019
04-08-2019
05-08-2019
06-08-2019
09-08-2019
10-08-2019
10-08-2019
10-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
13-08-2019
15-08-2019
15-08-2019
15-08-2019
16-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
18-08-2019
18-08-2019
20-08-2019
21-08-2019
21-08-2019
22-08-2019
23-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
24-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
25-08-2019
28-08-2019
28-08-2019
30-08-2019

Tocht naam
Naam Organisator
9e Binnenschippertochten
Wandelclub Kadee Bornem vzw
Rondom Onledemolen
Gitse wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ vzw
Canisvliettocht
De Kwartels vzw
1e Ariane Leukemie Wandel Rendez-Vous
Brugsche Globetrotters vzw
22e Bebloemingstocht
WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
15e Zomerwandeltocht
Het Wandelend Paard vzw
12e Zomerwandeling
Omloop Kluisbergen vzw
Bladelintocht
Wandelclub Roal Benti vzw
Bloemkooltocht - 40 jaar Ibis Puurs
Wsv Ibis Puurs vzw
Marul-tocht
Drevestappers Zonnebeke
Hoevetocht - 40 jaar Ibis Puurs
Wsv Ibis Puurs vzw
Zomertocht - Adriaanstocht - Priortrofee
Padstappers Geraardsbergen vzw
23e Vlastocht
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
5e Krinkeltocht
WSV De Brigandtrotters vzw
Langs het oog van Puurs-tocht - 40 jaar Ibis Puurs Wsv Ibis Puurs vzw
Meetjesland… maak het mee - 41e Kastelentocht Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw
Zwintocht - De Kust Wandelt
WNZB Knokke-Heist vzw
Dwars door het Houtland
De Motestappers Koekelare
Vakantietocht
Sportkring Oostnieuwkerke
Turfhauwetocht
De Margrietestappers vzw
100 km Dodentocht
vzw Dodentocht - Kadee
Groenendaltocht
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
23e Velodroomtocht
Velodroomvrienden Moorslede
Middelkerke Wandelt
Spoetnikstappers vzw
Kabouterbergwandeling
De Pompoenstappers vzw
Ronde van Vlaanderen voor wandelaars
Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
26e Driestocht
Durmestappers
4e Stormvogeltocht - De Kust Wandelt
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw
Harmonietocht
Wandelclub ‘Nooit Moe Boezinge’ vzw
Aviflorawandeltocht
Aviflorastappers Ingelmunster
3e Oogsttocht
WSV Land van Rhode vzw
Bulskampveldtocht
Wandelclub Beernem vzw
Halfoogsttocht
De 7mijl-stappers Moorsele
22e Schooierstocht
Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw
Heidetochten O.K. 50
KWSV OK50 Zonhoven vzw
17e Grenstochten
Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw
Abdijtocht
De Pajotten Hekelgem vzw
Moereveldtocht
vzw De Nacht
22e Dwars door de Trompe
De Trompe Deerlijk
8e Omertocht
Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw
49e Voettochtenklassieker
KWB Laarne
24e Kermistocht
WSV De Molenstappers Ruiselede vzw
Vierdaagse van de IJzer
Vierdaagse van de IJzer vzw
IJsjes Midweektocht
WSV Egmont Zottegem vzw
Vierdaagse van de IJzer
Vierdaagse van de IJzer vzw
Vierdaagse van de IJzer
Vierdaagse van de IJzer vzw
Vierdaagse van de IJzer
Vierdaagse van de IJzer vzw
5e Mosselfeestenwandeling
De Trekvogels Boekhoute vzw
1e Wilde Brouwerstocht
De Wilde Brouwers
14e Mote-Molentocht
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
21e Spermalietochten
Wandelclub ‘Vier op een Rij’ Groot-Zedelgem vzw
45e Mars Omloop ‘t Hoeksken
Wandelclub ‘t Hoeksken vzw
4e Hoevetocht
Op Stap Zwalm
Einde vakantie-tocht
De 12 uren van Lauwe
West-Vlaanderens Mooiste
Wandelsport Vlaanderen vzw
Stropkestocht
Florastappers Gent vzw
15e Terug naar de Natuurtocht
Road Runners Torhout vzw
Rondom Bellem
WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw
13

L.W.
6
16
34
36
8
22
10
71
8
5
8
8
114
14
7
134
34
7
13
29
6
37
5
13
6
59
17
20
7
44
20
131
5
18
8
12
6
24
13
8
10
163
22
28
19
22
28
36
11
6
50
10
38
14
5
36
10
133

Totaal
870
952
793
733
1563
867
865
773
633
717
956
1735
1677
912
2016
2109
1509
1190
1071
1035
13011
1516
1050
588
2173
2524
1748
1502
1845
1406
1594
2155
1127
1589
1102
760
966
809
1200
839
733
2053
6296
1549
5730
6680
6098
1196
757
627
1179
984
864
904
532
736
528
739

waar
gingen
de leden stappen
Busreis
WEYWERTZ
31-08-2019
31-08-2019
31-08-2019
01-09-2019
01-09-2019
01-09-2019
01-09-2019
01-09-2019
02-09-2019
03-09-2019
05-09-2019
06-09-2019
07-09-2019
07-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
08-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
12-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
14-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
15-09-2019
17-09-2019
18-09-2019
21-09-2019
21-09-2019
21-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
22-09-2019
24-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
28-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
29-09-2019
02-10-2019
02-10-2019
05-10-2019
05-10-2019
05-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
06-10-2019
07-10-2019

43e Scheldemarstocht
WSV Baasrode vzw
Zomertocht
Watewystappers Tielt
WalkOn Wandelclassics
Wandelsport Vlaanderen vzw
Merelbeekse Wandeltocht
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Moaneblusserstocht
W.V. Voor de Wind
31e Stoomtuigwandeling
Gitse wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ vzw
Oudlandpoldertocht
Sportraad Zuienkerke vzw
WalkOn Wandelclassics - Plus Wandeldag
Wandelsport Vlaanderen vzw
Dorpstocht
Sportkring Oostnieuwkerke
Ardooise weekdagtocht
De Spartastappers Ardooie vzw
Vennetocht - 3e tocht Donkmeertrofee 2019
Boerenkrijgstappers vzw
2e Commandant Rasquin-tochten
Wandelclub Kadee Bornem vzw
15e Scheldevalleitocht
Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw
40e Vliegende Hollandertocht
WSV Zelden Rust
5e Ajuintocht
WSV De Kadees vzw
14e Wandeltocht IPA België
Wandelclub I.P.A. België
Omloop Parel van Brabant
RWK De Morgenstond Humbeek
25e Prutsketochten
De Textieltrekkers vzw Vichte
12e Nazomertocht - De Kust Wandelt
De Hanestappers
Wandeltocht voor het goede doel
KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie
37e Meerhoektocht
De Winkelse Stappers
17e Nazomertocht
WSV De Brigandtrotters vzw
Bos- en Veldtocht
Wandelclub Koekelare vzw
Enametocht
Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
27e Herfstwandeling
Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw
Septembertocht door Wingene
De Curieusneuzen Pittem
38e Canteclaermarsen - De Gordel der Leiestreek vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
14e Speculoostocht
Groep ‘t Singel
50e Internationale Duin- en Poldertocht - De Kust Wandelt vzw Wandelclub De Duintrappers Westende
24e Kroenkel door autoloze zondag
Brugsche Globetrotters vzw
Met vlasboer Bavo op de buiten
Bavostappers Bavikhove
Herdenkingstocht overleden leden
WSV Egmont Zottegem vzw
Nazomertocht
Wandelclub De Kruishoutem Trotters
48e Wuitensmarsen
Toerisme Hamme
36e Arsebrouc-tocht
Brugse Metten Wandelclub
Herfstwandeling in de Kalkense Meersen
vzw Equicura
Feniks Classic - 38e Herfsttocht
WSV De Lustige Wandelaars Merchtem
West-Vlaanderen Wandelt - 43e Tabakstocht
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
28e Torenhoftocht
Pasar Oostkamp
Krekentocht
KWB Zandvoorde
Aviflorawandeltocht
Aviflorastappers Ingelmunster
20e Deliriumtocht - 18e 50 km door het Land van Rode WSV Land van Rhode vzw
Vlaamse Ardennentocht
vzw ‘Op Stap Door Nukerke’
Rhodesgoedtocht
Gitse wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ vzw
Wandelmarathon Nieuwpoort
Wandelclub Nieuwpoort v.z.w.
34e Helletochten
Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw
Warmste Week wandeltocht
Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw
Jacob Catstocht
W.V. Voor de Wind
12e Nonnenbostocht
Wandelclub ‘De Schooiers’ Wichelen vzw
Wandel- en sneukeltocht
Wandelclub Beernem vzw
Rode Neuzentocht
‘t Wandel Voetje vzw
Boswandeling
De Kwartels vzw
Veldtocht
De Margrietestappers vzw
Tweedaagse van de Westkust
Buencamino vzw Step Forward
De Zwarte Ruitertocht
Feestkomitee - Overslag Wachtebeke
1e Gezellige Blommes wandeltocht
WSV Gezellige Blommes
Warden Oom Wandeling
De Warden Oom Stappers vzw
16e Waterhoektocht
De Waterhoekstappers Heestert
Herfsttocht
Sportkring Oostnieuwkerke
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8
52
8
40
26
25
11
8
9
23
6
6
51
15
22
68
5
23
9
89
11
20
11
11
43
34
147
61
10
12
25
18
15
5
42
11
5
5
62
7
23
31
5
41
5
5
9
6
6
12
13
88
29
6
11
5
17
9
19

798
1174
603
1575
600
1435
430
770
869
806
892
541
1349
584
1493
953
1139
2072
836
824
999
681
668
1536
820
462
2265
1037
881
1237
960
1318
1374
1691
1230
943
1469
2758
1010
436
803
1539
519
1100
1110
579
549
501
650
461
834
1006
1705
828
353
422
636
585
1040

BUSREIS FROIDCHAPPELLE

varia

Natuurvrienden Deinze
16 november 2019……………………….…Deinze
21 maart 2020 …………..………….Kruisem
De lachende wandelaars Aalter
24 november 2019……..…………….…Ursel
26 januari 2020 …………………………..Aalter
Reigerstappers Vinderhoute
1 december 2019 …………..Merendree
9 februari 2020 ……………..Zomergem
Scheldestappers Zingem
8 december 2019 ……..………..Zingem
11 januari 2020…………….Kruisem

OPENING

Dementievriendelijke
wandeling
‘VAN LOCHTIJNK
TOT PLOATSE’

Na deelname aan 1 tocht bij elke club ontvangt u 500 ml handzeep + 2
washandjes. De spaarkaart is te verkrijgen bij elke deelnemende club.
Het bestuur van de lachende wandelaars doet een warme oproep aan
Iedereen om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze tochten.

sfeerbeelden
medewerkersetentje
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Donderdag 12 september 2019
Sint-Corneliusparking
Start tussen 13.30 u en 15.30 u

varia
Behaalden een badge :
Antoine Banckaert : 50.000 km
Monique Goossens : 9.000 km

Op 13 september vierden onze medewerkers
Antoine en Maria De Dobbelaere –Dierickx
hun gouden jubileum. Van harte gefeliciteerd en
we wensen hen nog vele jaren samen.
De volgende wandelkrant verschijnt
eind januari’20. Tekst en fotomateriaal
hebben we graag vóór 6 januari op het
secretariaat.

Het jaarlijks souper
Hou je van gezellig tafelen en ben je niet bang van een danspasje, noteer dan alvast
de datum van zaterdag, 1 februari 2020 in je agenda. Vanaf 19 u worden we verwacht
in het Biezemhof voor het jaarlijks souper. Na het succes van vorig jaar opteren we
terug voor een buffet van warme en koude gerechten, gevolgd door een heerlijk
dessertbuffet. Kostprijs : 50€/persoon. Inschrijven bij Gardina en we ontvangen de
storting graag op de clubrekening vóór 22 januari.

Plantactie Igepa & Natuurpunt

Kent u het natuur- en bosproject Ganzeveld te Aalter? Dit is een natuurgebied van 44 ha met een afwisseling van bossen,
dreven, open plekken en heide.
Op 17 november 2019 wordt dit stukje natuur nog extra uitgebreid. Natuurpunt en Igepa belux nv uit Aalter slaan dan immers de
handen in elkaar en zorgen voor 1 extra ha bos met 2500 nieuwe bomen. Zou het niet fantastisch zijn om hier te kunnen fietsen
of wandelen? Kleine bosweggetjes, verrassende stukjes natuur, ontmoetingen met reeën en andere bosdieren. En dit bos blijft
bos, van en voor iedereen!
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lezers schrijven
kruiswoordpuzzel
DOE MEE EN WIN EEN
GRATIS BUSREIS OF EEN
NIEUW CLUB T-SHIRT!
gelieve de oplossing op te sturen
per mail naar
wandelclubaalter@gmail.com
of per post naar
Chantal Banckaert – Aaltervoetweg 7
8755 Ruiselede.
vergeet je naam niet in te vullen!

naam:
adres:
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kruiswoordpuzzel oplossing

Jeanine Focquaert
uit Ursel

is de winnaar!
Proficiat!

Rubriek : 3 of 4 punten
November is de laatste maand om punten te verzamelen voor het klassement van verdienstelijk lid. Kies
een drie- of vierpuntentocht en til je saldo boven de 75 punten. Een nuttig geschenk wacht op jouw op de
koffietafel. Opgelet : het seizoen loopt af op 30 nov’19

4 punten :
9 november

Wandel Mee Dag in Aalter

24 november

Uilenspiegeltocht in Ursel

29 december

Hooggoedwandeling in Aalter

26 januari’20

Aalter in de winter in Aalter

16 februari’20 Biezemveldtocht in Lotenhulle

3 punten :
3 november

Strombeek-bever – Ingelmunster –

8 december

Zingem (Viggaaltocht) – Belsele

		

Tessenderlo

28 december

Sleidingen (MMM)

10 november

Ruisbroek – Westmeerbeek – Peer

29 december

Poppel

16 november

Wandel Mee in Deinze (viggaaltocht)

5 januari’20

De Klinge – Kinrooi – Vijlen (NL)

17 november

Herk De Stad – Oudsbergen

12 januari’20

Heppen (Leopoldsburg)

24 november

Heverlee

19 januari’20

Diksmuide

1 december

Merendree (Viggaaltocht)

25 januari’20

Oostkamp - Wevelgem

7 december

Genk
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WINKEL
EVENEMENTEN
MARKTEN

ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN
NIEUWBOUW EN VERBOUWING
CENTRALE STOFAFZUIGING • VENTILATIE

ELECTROTECHNIEK

BVBA

CLEMENT
INDUSTRIESTRAAT 3B1• 8755 RUISELEDE
e l e kelektrotech.clement@gmail.com
tro.clement@scarlet.be

Deurne
Ring Antwerpen

Rondpunt

Autolei Wommelgem

Mortsel

(Militaire baan)

Borsbeek

Herentalsebaan

GSM 0475 26 00 76

E313/E34

Parking Aldi

Regatta outdoorshop. . voor iedereen!
ook grotere maten tot 52 en 5XL

Wommelgem

Herentalsebaan 172 - 2160 Wommelgem/Borsbeek
weekdagen open van 10 tot 18.00 uur - zaterdag van 10 tot 16.00 uur
donderdag en zondag gesloten
03-689 25 53 - regattaoutdoorshop.be@gmail.com
info data evenementen : www.outdoorjackets.be

BIEREN - FRISDRANKEN
WIJNEN - LIKEUREN
GROOT- EN KLEINHANDEL
ALLE AMBACHTELIJKE BIEREN

Bieren Van de Voorde
Weibroekdreef 40
9880 Aalter
Tel.: 09/374 23 24
Fax: 09/374 68 29

