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Kantoor Sonja Kinds

Oude Stationsstraat 30 - 8700 Tielt
Tel. 051 40 39 53
www.argenta.be

RAMEN-DEUREN-ROLLUIKEN-PVC-ALU

VANSEVEREN FILIP
Tenhovestraat 18 - 8700 TIELT

T. 051 40 34 77 - E. dura.vanseveren@gmail.com
www.duravanseveren.be

Kruisboommolenstraat 7 A/3
8800 Roeselare (Beveren)

T. 051 25 17 03 - 0475 23 25 78
www.comtex.be - info@comtex.be

Wijnhuis Vinorama
Deken Darraslaan 27 - 8700 Tielt

T. 051 40 34 52 - www.vinorama.be

Herstelling terug op 3 werkdagen! 

Luchtbalstraat 21
8700 Tielt

T. 051 62 36 82
schoenmakerij.cindy@gmail.com
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Beste wandelvrienden

Met een zekere fierheid en 
wat trots, maar ook met 
veel dankbaarheid mag ik 
terugblikken op het wan-
delseizoen 2019. Dat we 
succesvol hebben afge-
sloten tijdens de Sinter- 
klaasstocht op zaterdag  
7 december 2019 met start in het O.C. te Dentergem. 
We mochten niet minder dan 1784 wandelaars verwel-
komen. Vervolgens een week later, op zaterdagmiddag 
14 december 2019, was er het traditioneel clubfeest in 
feestzaal Shamrock te Tielt met 180 aanwezigen. Waar 
er een groot aantal aanwezigen werden gehuldigd als 
verdienstelijke wandelaar. Helaas was ik er, wegens 
ziekte, niet bij. Afgelopen jaar mochten we in totaal 
12.500 wandelaars ontvangen tijdens onze eigen orga-
nisaties, wat neer komt op een gemiddelde van 1.550 
deelnemers per tocht. Dit was ongezien in ons bestaan 
van de club, waarvoor mijn oprechte dank.

Na deze korte rustperiode komt het nieuwe wandel-
seizoen 2020 nabij. Op zaterdag 29 februari 2020,  
Krokussentocht met start op Campus Reynaert te Tielt. 
Een tocht richting Pittem berg met zijn mooie verge-
zichten.

Vervolgens wil ik alle bestuursleden en in het bijzonder 
Rudi Van Bruwaene en Bernard Vermeersch danken 
voor hun grote inzet de afgelopen jaren. Alle mede-
werkers dank ik  voor hun ijverige inzet in 2019 en tot 
slot, niet te vergeten, bedank  ik alle leden voor hun 
talrijke aanwezigheid het voorbije wandeljaar.

In naam van het voltallige bestuur wil ik jullie allemaal 
een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar wensen.

Veel wandelplezier!

Uw voorzitter, Didier

Teksten		 :	Georges	Ditillieu 
    
Foto’s	 	 :	Geert	Denoo,	Omer	Velghe	en	
	 	 		Georges	Ditillieu	
Opmaak	 :	Jan	Blomme
Druk	 	 :	JB-signs.be
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester

 Naam  : Didier Van Nieuwenhuyse
 Adres  : Leemput 5, 8900 IEPER
 Tel  : 057 20 06 69
 E-mail  : voorzitter@watewystappers.be

Secretaris / Parcourmeester

 Naam  : Georges Ditillieu
 Adres  : Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
 Tel  : 0477 36 85 16 - 050 66 03 54
 E-mail  : info@watewystappers.be

Penningmeester

 Naam  : Dominique Maes
 Adres  : Keidamstraat 85, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 61 11
 Rek.nr.  : IBAN BE50 9799 6892 4618  -  BIC ARSP BE 22

Bestuurslid

 Naam  : Frank Tanghe
 Adres  : Dierdonk 18, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 83 56
 E-mail  : franktanghe.1956@gmail.com

Administratief medewerker

 Naam  : Patrick Biebouw
 Adres  : Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 TIELT
 Tel  : 0478 44 86 21
 E-mail  : patrick.biebouw@skynet.be

Hulpsecretaris / Coördinator rust- en startplaatsen

 Naam  : Bernard Vermeersch
 Adres  : Brignoleslaan 12, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 02 67  -  0479 28 51 36
 E-mail  : bernardvermeersch51@gmail.com

Parcourverkenner

 Naam  : Rudi Van Bruwaene 
 Adres  : Steenovenstraat 25, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 82 32 - 0474 07 85 35
 E-mail  : rudi.rebbe@telenet.be



5

Watewystappers - Clubblad | januari - februari - maart 2020

Nieuwjaarsgedicht

Alweer een nieuw jaar

Valt het mee of wordt het zwaar?

Een vrolijk en gelukkig jaar

Zonder zorgen weliswaar

Dat wensen we elkaar

Het wordt een nieuw begin

We vliegen er weer eens in

Met nieuwe moed

Met geluk en voorspoed

Gezond en vrolijk

Zien we 2020 tegemoet.

   

(Georges)

Een prachtig gedicht
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Even Tussendoor

Test:
Een vereenvoudigde urinetest die mogelijk relevant is voor ons is …..
Ga naar buiten en plas in de tuin.

• Als mieren er zich rond verzamelen: - diabetes;
• Als je op je voeten plast: - prostaat;
• Als je ruikt naar een barbecue: - cholesterol;
• Als u de laatste druppel afschudt en uw pols doet pijn: - artrose;
• Als je terugkeert en hij hangt nog uit je broek: - Alzheimer.

Duvel:
Deze morgen met de fiets een bak Duvel gaan kopen, tot ik dacht, als ik val zijn de flesjes misschien kapot.
Het is beter dat ik hem nu opdrink.
Gelukkig dat ik dat gedaan heb, want ik ben daarna nog 5 keer met mijn fiets gevallen.

Genietbaar oud worden:
Drie ex-collega’s zien mekaar na meerdere jaren terug  en vragen aan elkaar. 
“Wat doet gij zoal sedert dat ge op pensioen zijt?”
De eerste zegt: “Ik reis en fotografeer veel.”
De tweede zegt: “Ik tuinier graag.”
De derde zegt: ”Ik doe heel dikwijls opsporingswerk.”
De twee anderen kijken verbaasd op en vragen: “Opsporingswerk, hoezo?”
De man antwoord: “iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit,mijn hoorapparaat, mijn 
wandelstok, mijn gazet, mijn sleutels …”

Een ongetrouwd stelletje ligt in bed:
Hij: “Zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan elkaar binden.“
Zij: “Ik ben zwanger!”

Schoonheidssalon:
“ Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man.”
“ Waarom niet?”
“ Ze vroeg 100 euro om naar de schoonheidssalon te gaan,“
“ Nou en?“
“ Hij gaf haar 1000 euro….”

Steriliseren:
Een man vertelt de dokter dat hij zich wil laten steriliseren.
“Dat is een behoorlijke ingreep,” zegt de dokter. “Heeft u daar uitgebreid met uw vrouw over gesproken?”
“Ja hoor,” zegt de man, “Ze is er helemaal mee eens.“
“En uw kinderen? “ vraagt de dokter, “staan die er ook achter?”
“Ja hoor,” zegt de man, “die ook, ze hebben erover gestemd: 17 zijn ervoor en maar 3 zijn er tegen.“

Spookrijder:
Een dronken spookrijder wordt aangehouden door de politie.
“Zo … en waar gaat mijnheer wel naartoe?“ vraagt de agent streng.
“Ik weet het eigenlijk niet meer“, lult de man, “maar…ik ben waarschijnlijk al veel te laat,…want iedereen komt 
al terug!”

(Patrick)

J
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Het Smulhoekje

Sint-Jacobsnoten met groenten 
en blanke botersaus

Ingrediënten: voor 4 personen
• 20 Sint-Jacobsschelpen
• Een klontje boter
• Peper en zout

Voor de fumet:
• 1 klein klontje boter
• 2 sjalotten
• groen van prei
• 2dl droge witte wijn
• peper

Voor de groenten:
• het wit van 2 preien
• 200 gr champignons
• 1/2 citroen

Voor de botersaus:
• 1 sjalot
• een klein klontje boter
• 200 ml droge witte wijn
• scheutje room
• 150 gr koude boter
• peper en zout
• citroensap

Maak de Fumet:
Was de Sint-Jacobsvruchten zorgvuldig en droog ze.
Zet een pan met wat boter op het vuur. Laat de fijngesneden sjalot gedurende 
vijf minuten glazig worden.
Doe wat fijngesneden groen van prei in de pan. Leng aan met een glas water en 
een half glas droge witte wijn.
Doe daarna de rode koraal van de Sint-Jacobsvruchten (ook wel de voet ge-
noemd) in de pot. Kruid het met peper en zout en laat zacht kokend gedurig 
twintig minuten trekken. Zeef de bouillon.

Bereid de groenten:
Snijd het wit van de prei in kleine stukjes. Giet vier eetlepels van de bouillon in 
een pannetje, voeg de prei toe en breng aan de kook.
Doe de champignons eveneens in het pannetje, plaats het deksel op de pan en 
kook vijf minuten.

Maak de botersaus:
Snipper de sjalot fijn, zet een pan met dikke bodem op het vuur. Laat een sjalot 
opstoven in wat boter. Blus met witte wijn en laat de alcohol verdampen. Voeg 
de room toe en laat tot de helft inkoken. Klop er vervolgens de stukjes koude 
boter bij. Werkt de saus op met een garde tot alle boter is verdwenen.Voeg 
naar eigen smaak citroensap toe en kruid met peperen zout.

Sint-Jacobsvruchten:
Smelt bakboter in een antikleefpan en bak de Sint-Jacobsvruchten op hoog 
vuur. Twee tot drie minuten aan elke zijde volstaan.

Afwerking:
Verdeel de groenten over de borden en leg er de gebakken Sint-Jacobsvruchten 
op. Giet de saus eromheen en werkt af met plukjes kervel. 
      (Georges)
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Het was met een bang hartje afwachten wat de weergoden ons zouden brengen, dagen vooraf regende het pijpestelen en 
de nacht voor de wandeling was het weer van dat. Gelukkig zorgde de brave Sint er voor dat het de dag van de wandeling 
droog bleef en juist dat zorgde ervoor dat wij met 1784 deelnemers een sterke bezetting kregen. Ook onze leden waren 
andermaal sterk vertegenwoordigd, 193 Watewystappers trokken hun wandelschoentjes aan en trokken met zijn allen op 
zoek naar Sinterklaas die tot zijn groot genoegen een bus met liefst 90 stappers van wandelclub Roal Benti mocht verwel-
komen en meteen de handen vol had om die mensen te 
begroeten en net als alle andere stappers te bedelen met 
de nodige snoep. Met dit alles was Dentergem een echt be-
zette gemeente waar het zoeken was om hun wagen kwijt 
te geraken.
Ook onze parcoursbouwers hadden voor een verrassen-
de nieuwe omloop gezocht, welke vooral gekruid was met 
veel groen. De kleinste afstand maakten twee lussen rond 
het dorpje met rust in de startzaal, terwijl de lange afstan-
den het onverharde opzochten richting Markegem, waar 
het rusten was in de Pax zaal. De twee grootste afstanden 
maakten hier nog een lus door de groene oase van de Ba-
liekouter, een prachtig stukje natuur die ondanks de vele 
regen er erg goed bewandelbaar bij lag. Hierop konden ze 
terug gaan rusten in de Pax zaal waar de vele medewerkers 
iedereen met de glimlach bedienden.
Terugkeren deden ze samen met de 12 km stappers en andermaal zochten zij het vele onverharde en groen op. Sommige 
plaatsen lagen er wel wat drassig bij zodat het baggeren werd door de modder rond de prachtige boomhaard. De wande-
laars konden dit wel verhinderen door het parcours van de rolwagens te volgen, maar de meesten volgden de natuur zodat 
hun wandelschoenen aardig vuil waren.
Ondanks dit alles was iedereen vol lof over het parcours en ook wij waren tevreden om ons wandeljaar zo succesvol af te 
sluiten en hopen dat wij ook in 2020 een even groot pak deelnemers mogen verwelkomen op onze 8 eigen organisaties.   
                          (Georges)

Terugblik op voorbije activiteiten
Massale opkomst voor onze Sinterklaastocht
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Net zoals de voorbije jaren waren wij in de herfstperiode opnieuw te gast in het aangename dorpje Aarsele waar reeds 
van in de vroege morgen heel wat wandelaars kwamen aanschuiven voor deelname aan onze Herfsttocht. Een wandelge-
beuren die zijn verloop kende langs de groene long tussen Aarsele en Wontergem, gekruid met veel natuur en onverharde 
wandelpaadjes.
Rond 6 uur in de vroege morgen  passeerden de eerste stappers de inschrijvingstafel, met 5 organisaties in West Vlaande-
ren, was het natuurlijk een vraagteken hoeveel wandelaars de weg naar Aarsele zouden vinden. Daarbij waren de weers-
omstandigheden niet al te rooskleurig, een lichte motregen in de vroege morgen voorspelde niet veel goed. Gelukkig 
klaarde de hemel vlug open zodat de wandelaars de rest van de dag droog wandelden. Ondanks de grote concurrentie,  
konden wij op het einde succesvol terugblikken op 1214 deelnemers waarvan liefst 178  Watewystappers, wat een goede 
vertegenwoordiging betekende.

Ingepakt in hun dikke winterkledij vertrokken deze moedige stappers naar keuze voor afstanden van 7-12-18 en 24 km. De 
kleinste afstanden maakten een aangename lus rond het aangename dorpje, rusten konden ze in de startzaal. De andere 
afstanden trokken meteen de natuur binnen. Kleine wandelpaadjes stuurden hun richting Wontergem waar ze een eerste 
maal konden rusten en genieten van een natje en een droogje.
De 18 en 24 km mochten hier een prachtige lus bewandelen door en langs een uitgebreid moerasgebied doorkliefd met 
houten steigers. Het was een prachtig natuurstuk gekruid met vele vergezichten over het moerasgebied. Hierop werden ze 
opnieuw verwelkomd door een groep vriendelijke medewerkers op de rustpost.
Hierop trokken ze samen met de 12 km opnieuw richting de kleinste deelgemeente van Tielt waar de tocht eindigde voor 
de 12 en 18 km stappers, terwijl de langste afstand nog een plaatselijke lus moesten afhaspelen .
Kortom het is andermaal een schitterende organisatie geworden en opnieuw mochten wij veel lof ontvangen over het 
prachtige parcours. 
                         (Georges)

Terugblik op voorbije activiteiten
Druk bezette Herfsttocht te Aarsele
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Clubnieuws

Welkom aan onze trouwe en nieuwe leden:

Naar jaarlijkse gewoonte willen wij onze trouwe leden bedanken voor de heraansluiting voor het wandeljaar 2020. Jam-
mer genoeg zijn er ieder jaar enkele leden die afhaken en dit wegens ouderdom, ziekte ofwel wegens tijdgebrek, maar 
ook die mensen danken wij voor het jarenlange vertrouwen die ze stelden binnen onze club.

Ook een woordje van dank aan de vele nieuwe leden die onze rangen vervoegen, wij hopen dat deze mensen zich thuis 
voelen binnen onze verenging en wensen hun veel wandelgenot en wij hopen deze mensen eens te mogen begroeten op 
onze Krokussentocht.

Nieuwe lidkaarten:

Intussen is iedereen in het bezit van zijn nieuwe lidkaart in de vorm van een bankkaart. Nieuwe leden kregen een voor-
lopige lidkaart en zullen na een maand die nieuwe lidkaart in ontvangst nemen van Wandelsport Vlaanderen. Mogen wij 
vragen vooral zorg te dragen voor deze kaart want die is geld waard. Bij inschrijving betaalt men 1,50 euro in plaats van 
2 euro.

Bij verlies van deze lidkaart moet men zelf contact opnemen met wandelsport Vlaanderen via e-mail: leden@wandel-
sport.be met vermelding van lidnummer, naam en adres.

Wandelboekje – Spaarboekje:

De nieuwe wandelboekjes zijn uiteindelijk spaarboekjes geworden, wie 15 wandeltochten op dit boekje heeft gespaard 
krijgt een Poncho en met 25 wandeltochten een rugzak. In deze boekjes staat vermeld wanneer en waar u deze boekjes 
kan afhalen. Wij vestigen er de aandacht op dat de afhaling kan gebeuren op onze busreis naar ASSE van Vlaanderen 
wandelt, dus wie meereist kan in Asse zijn geschenk afhalen.

Prestatiebladen:

Mogen wij beleefd vragen dat onze clubleden de volle prestatiebladen niet opsparen, maar dat iedereen die een vol blad 
bijeengespaard heeft dit terugbezorgd aan het secretariaat, zo kunnen er zich geen problemen voordoen.

Wees netjes en proper:

Op onze Sinterklaaswandeling in Dentergem stonden onze medewerkers voor grote verrassingen. Verschillende wan-
delaars vonden het nodig om hun schoenen te kuisen in de wc pot terwijl anderen de handdoeken gebruikten om hun 
schoenen te kuisen. A.U.B. mogen wij beleefd vragen aan onze leden zoiets niet te doen, want onze medewerkers heb-
ben werk genoeg om alles op te kuisen na de wandeling. Daarom beste leden, wees voorbeeldig en vooral proper op de 
wandelingen, de vele vrijwillige medewerkers zullen u dankbaar zijn.

Busreis:

Verder in dit boekje (p. 17) staat de mededeling  van onze komende busreis naar Vlaanderen Wandelt in Asse.  
Wij hopen opnieuw op een grote belangstelling om deze reis mee te maken. Schrijf tijdig in, zie veder in dit boekje.

Ongevallen:

Wie een ongeval meemaakt op een wandeling, gelieve dit onmiddellijk aan te geven aan de organiserende club. Na het 
invullen van de ongevalaangifte brengt men een bezoek aan de dokter en stuurt men de ingevulde formulieren terug 
naar wandelsport Vlaanderen. Vergeet hierna vooral niet uw eigen wandelclub op de hoogte te houden, zo kan onze 
secretaris alles in goede volgorde opvolgen.

Onze verenging blijft groeien:

Met vreugde melden wij u dat onze wandelverenging blijft groeien en wij op heden opnieuw meer dan 500 leden  
kennen. Weet u nog iemand die interesse vertoont voor het wandelen, breng ze dan gerust mee, ze zijn altijd welkom.

(Georges)
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Familieberichten

Van harte beterschap:

Wij wensen veel beterschap en/of spoedig herstel toe aan alle leden die ziek zijn, onlangs een operatie 
ondergingen en/of opgenomen werden in het ziekenhuis.
Wij hopen dat ze allen weldra “met volle moed” terug de wandelschoenen kunnen aantrekken om zo de  
nodige zuurstof op te nemen en zich te ontdoen van de geslotenheid van de ziekenkamer.  
Aan allen veel beterschap.

EEN SPOEDIG HERSTEL AAN IEDEREEN 

Vergeet uw geliefde niet op 14 februari! Valentijn
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Wandeljaar 2019 afgesloten  
met succesvol clubfeest.

Naar jaarlijkse gewoonte komen wij Watewystappers op de tweede zaterdag van december samen om eens gezel-
lig bij te babbelen en de voetjes onder de tafel te schuiven tijdens ons opnieuw succesvol clubfeest in de gezellige 
feestzaal de Schamrok, waar niet minder dan 180 clubleden konden genieten van de heerlijke aperitieven met de 
lekkere hapjes, kortom het ging er weer gezellig aan toe in de receptiezaal.

 
Onze voorzitter verontschuldigd door ziekte: 
Na een uurtje bij praatten en genieten van het heerlijke gerstenat werden alle aan-
wezigen uitgenodigd om plaats te nemen aan de feesttafel. Naar jaarlijkse gewoon-
te volgt er nog een woordje van de voorzitter vooraleer men kan aanschuiven aan 
het heerlijke gerechten van het “Buffet“. Tot iedereen zijn verbazing was het onze 
secretaris die het woord nam en het spijtige nieuws verkondigde dat onze voorzit-
ter Didier afwezig was door ziekte en enkele dagen in bed moest blijven. Georges 
verwelkomde iedereen in naam van het bestuur, wenste iedereen een aangename 
feestnamiddag toe en dankte vooral de talrijke aanwezigen. Hij stipte aan dat onze 
vereniging intussen uitgegroeid is tot meer dan 500 leden en dat er dit jaar ongeveer 
200 leden gehuldigd werden uit dank voor hun wandelprestaties.

Kort terugblikken op 2019:  
Op onze 8 organisaties mochten wij telkens een groot aantal deelnemers verwelkomen, met een totaal van onge-
veer 12.500 wandelaars, wat een gemiddelde betekende van ongeveer 1550 deelnemers per wandeltocht. De grote 
uitschieter was onze Krokussentocht met liefst 2202 deelnemers, en als afsluiter onze Sinterklaastocht met liefst 
1784 wandelaars waaronder 193 Watewystappers, onze oprechte dank aan de aanwezige leden.

We kenden 2 succesvolle busreizen met 50 personen naar Huizingen en 60 leden naar Godewaerdsvelde. Onze 
organisaties waren enkel mogelijk dankzij de inzet van onze clubleden en medewerkers, want, jullie zorgen voor de 
uitstraling en zijn het uithangbord van onze wandelclub. Hopelijk mogen wij verder op uw medewerking rekenen.

Even vooruitblikken:  
Wij willen dan ook eventjes vooruitblikken op het komende wandeljaar. Iedereen zal intussen zijn nieuwe lidkaart 
in de vorm van een bankkaart ontvangen hebben. Wij organiseren opnieuw 8 wandeltochten waaronder een 50 en 
42 km. Er komen ook 2 busreizen met als uitschieter zondag 26 april 2020 naar Vlaanderen Wandelt in het Vlaams 
Brabantse Asse, hopelijk kunnen wij andermaal met volle bussen deze reizen ondernemen.

Minder aangenaam nieuws: 
Tot slot kwam er een minder aangename mededeling, 
namelijk 2 van onze bestuursleden verlaten het schip, wat 
wij als bestuur dan ook betreuren na jaren trouwe dienst. 
Maar wij respecteren natuurlijk hun beslissing. Daarom 
willen wij Rudi Van Bruwaene en Bernard Vermeersch even 
in de kijker stellen en hun bedanken met een passend 
geschenk, ook hun echtgenoten werden bedank met een 
bloemstuk.

Gelukkig hebben die twee personen te kennen gegeven dat ze toch nog hun medewerking zullen verlenen aan de 
club, maar dat in minder mate dan vroeger.

Na deze woorden mocht iedereen aanschuiven aan het Buffet en werden de verdienstelijke wandelaars op passen-
de wijze gehuldigd.

(Georges)
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De zo begeerde Krokussentocht
Zaterdag 29 februari 2020  

De feestdagen zijn al een tijdje achter de rug en de meesten onder ons hebben reeds de eerste stappen gezet in 
2020. Wij als wandelclub starten ons wandeljaar met onze begeerde Krokussentocht met als thuishaven het  
Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert, meteen de aanloop van de 8 prachtige eigen organisaties.
In het voorbije wandeljaar mochten wij hier meer dan 2000 wandelaars verwelkomen en wij koesteren natuurlijk 
de hoop dat aantal in 2020 te kunnen evenaren. Zoals gewoonlijk hebben onze parcoursbouwers het beste van 
zichzelf gegeven om enkele mooie en vernieuwde parcours uit hun mouw te schudden. Gekruid met het maximum 
aan onverharde en goed begaanbare wandelpaden. Zoals gewoonlijk is er opnieuw keuze uit 7-12-18 en 24 km 
waarvan de kortste afstand geschikt is voor rolstoelgebruikers. Deze organisatie telt zoals gewoonlijk mee voor de 
spaarkaart van de ambachtelijke koffie.
 
Voor de vele nieuwe clubleden is meteen het ogenblijk aangebroken om kennis te maken met onze eigen organisa-
tie en eventueel met de andere clubleden. Wij hopen hun dan ook talrijk te mogen verwelkomen net als alle ande-
re Watewystappers. De wandeltocht op zijn eigen start door de mooiste plekjes van Tielt met zijn vele bezienswaar-
digheden. De kortste afstand zwerft door het stadsgedeelte met zijn vele mooie winkels. Ze kunnen er ook genieten 
van de vele krokussen die in bloei staan.
 
De lange afstandwandelaars verlaten vrij vlug het stadsgedeelte en duiken de groene zone in met zijn prachtige 
visvijver. De aangename wandelpaadjes sturen hun richting de Sint- Jozef parochie waar gezellig kan gerust worden. 
De kortste afstand keren terug langs de mooie tegelpaden. De andere afstanden duiken nu een uitzonderlijk mooi 
en aantrekkelijk gedeelte in. Ze gaan via mooie wandelpaden de natuur in op de flanken van Pittemberg waar ze 
kunnen genieten van prachtige vergezichten over de uitgestrekte omgeving. Boven op de berg neemt men afscheid 
van de 12 km stappers die nu op zoek gaan naar de kortste afstand om samen binnen te lopen. De grotere afstan-
den schuiven verder door langs de natuur en zo de vallei 
in naar de nonnetjes van Pittem waar ze gaan rusten.
 
Na een verdiende verpozing ondernemen de 24 km 
stappers een uitzonderlijke mooie lus rond Pittem, 
gekruid met veel natuur om daarna opnieuw te rusten 
bij moeder overste. Samen met de 18 km keren ze op 
hun stappen terug, beklimmen ze opnieuw de berg en 
vergezellen hierna de 12 km stappers tot aan het einde 
van deze heerlijke wandeltocht.     
      (Georges)

Kinderen beneden de 12 jaar, vergezeld van hun  
ouders, wandelen gratis op vertoon van hun lidkaart.

PRAKTISCHE INFO
Start   : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres   : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 7 - 12 - 18 en 24 km
Starturen  : van 6.00 u tot 15.00 u
Extra   : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  : ieder uur gratis tombola

DENTERGEM

Tocht meetellend

voor de spaarkaart

ambachtelijk koffie.
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Onze laatste busreis in beeld
                         Zondag 20 oktober 2019

Onze laatste busreis van 2019 naar het Franse Godewaerdsvelde is een grandioos succes geworden. Liefst 60 
personen maakten de busreis mee en konden genieten van een prachtige geanimeerde wandeltocht met de 
beklimming van de Catsberg als uitblinker. De heerlijke beenhespen stilden onze honger en de heerlijke Picon 
liet zich smaken. Nu maar hopen dat onze volgende busreis op 26 april naar Vlaanderen Wandelt in Asse een 
even grote belangstelling kent.
Hier kan u mee genieten van enkele prachtige beelden van deze even prachtige wandeltocht. 
     (Georges)
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Wandelaars in de kijker
Wandelclub versus militaire vriendenkring

Peggy Folens, een straffe wandelmadam
 
Op onze praatstoel hebben wij één van de strafste wan-
delmadammen uit onze wandelvereniging aan het woord 
gelaten. Het gaat hier over ons trouw clublid, alsook een 
vaste medewerkster, die buiten het wandelen ook nog 
een bijzondere hobby beoefend. Wij laten haar hierover 
uitgebreid aan het woord.

Onze straffe wandelmadam aan het woord                                              
Ik ben door Rudy in 2012 lid geworden van de wandel-
club, tevens ben ik ook lid van een militaire vrienden-
kring. Door twee verschillende interesses heb ik met bei-
de verenigingen een speciale band. Beide verenigingen 
hebben eenzelfde doel: mensen samenbrengen die een 
hobby/interesse hebben en hun ervaringen willen delen 
met anderen, alsook wandelen. Voor mij vloeien deze 
twee naadloos in elkaar over. Ik heb daardoor in beide 
verengingen een goede en leuke vriendenkring opge-
bouwd. 

Door het wandelen heb ik verschillende militaire en be-
vrijdingsmarsen leren kennen. Zoals Canadese Bevrij-
dingsmars van Knokke, 100 km van Ieper, Door Vlaamse 
Velden, Vierdaagse van de IJzer, SBMM …. Daar heb ik 
veel buitenlandse en Belgische militairen leren kennen 
en een goede band mee opgebouwd. Het is dan altijd 
fijn om deze mensen op deze wandelingen terug te zien.

Door mijn interesse voor de geschiedenis van de wereld-
oorlogen, het militaire gebeuren en mijn partner Chris 
heb ik de militaire vriendenkring Kring Brugs Ommeland 
leren kennen. Als burger ben ik lid van deze vrienden-
kring en probeer ik de drempel tussen burger en militai-
ren laag te maken.
Als burger neem ik regelmatig deel aan een aantal ac-
tiviteiten en plechtigheden van de vriendenkring zowel 
in binnen- en buitenland. Tijdens deze activiteiten en 
plechtigheden worden er altijd zeer hechte banden ge-
smeed.
In de vriendenkring worden ook regelmatig wandelin-
gen georganiseerd en zo heb ik SBMM (Switch Back Me-
morial March) te Maldegem leren kennen. Binnen deze 
wandeling proberen Chris en ikzelf, militairen en burgers 
samen te brengen. Chris door de vriendenkring, ikzelf 
door vrienden en mensen die eens willen meewandelen 
samen te brengen om de afstand van 8 km te wande-
len. Dit is voor niet getrainde mensen zeker haalbaar. Na 
de wandeling is er dan nog een korte plechtigheid op de 
markt van Maldegem. Na de plechtigheid is er dan nog 
altijd de mogelijkheid om te verbroederen met andere 
burgers en militairen tijdens een hapje en drankje.

Door deze twee verenigingen heb ik twee interesses die 
ik graag doe en een hele leuke en goede sociale vrien-
denkring. Ik vind het ook leuk om deze twee verschillen-
de werelden samen te brengen en elkaar beter te leren 
kennen.
Wat de wandeluitdagingen voor de toekomst zijn: ik zou 
graag volgend jaar voor de eerste keer de Mesa willen 
wandelen en deelnemen aan de Vierdaagse van de IJzer 
2020. Het zal een uitdaging worden door een blijvend 
knieletsel, maar ik ga er voor.

Vriendelijke wandelgroeten, Peggy
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Busreis naar Vlaanderen Wandelt 
in het Brabantse  Asse - Zondag 26 april 2020 

Traditioneel krijgen wij op de laatste zondag van april de wandelklassieker Vlaanderen Wandelt voorgeschoteld. 
Voor 2020 is de datum vastgelegd op zondag 26 april  en deze organisatie gaat door in Koksijde en anderzijds in het 
Brabantse Asse. Het bestuur van onze wandelclub besloot om een busreis te organiseren naar Asse, een streek die 
door ons nog niet zoveel bewandeld is. De organiserende wandelclub “Mankefiel“ in samenwerking met Wandel-
sport Vlaanderen zullen alles in het werk stellen om er iets prachtig van te maken en tekenden omlopen uit tussen 
de 3-5-7-12-14-21 en zo verder tot en met 42 km. Allemaal omlopen die op verkenning gaan in deze prachtige streek.

Asse vormt de poort tot enerzijds het Pajottenland met zijn prachtige vergezichten en anderzijds de Brabantse Kou-
ters met zijn open velden. Beide maken deel uit van de Groene Gordel. Langs de verschillende omlopen maakt men 
kennis met kastelen en kapelletjes en prachtige hoeves. Asse ligt in de Zennevallei waar de wilde gisten de wort tot 
Lambiek omtoveren. Men kan er proeven van de streekproducten zoals Mort Subite en andere bieren die uit deze 
hoppestreek worden getoverd. Men kan er een gratis bezoek brengen aan het heemkundig museum waar men het 
rijke historische verleden van Asse ontdekt.

In het Breugelse landschap kan men tevens kennis maken van de St.-Martinuskerk en het verhaal van de HH kruisen. 
Talrijke vierkantshoeven, het landschap van Kruisborre, met vergezichten in de groene gordel maar het mooiste dat 
Asse de wandelaars kan aanbieden is zijn heuvelachtige landschappen over de Moretteberg, Putberg, Kerkberg, Kei-
erberg  en nog zoveel anderen.
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Zo beste wandelvrienden, zoals u ziet valt er opnieuw heel wat te beleven op deze busreis. Daarom hopen wij an-
dermaal op een flinke schaar deelnemers, wees er trouwens vlug bij want er zijn slechts 59 plaatsen beschikbaar op 
de bus. Inschrijven liefst tegen eind maart 2020 en dit voor het bestellen van de gratis koffiekoek en koffie.
Wie deze reis meemaakt krijgt zelfs een bon voor gratis koffiekoek en koffie.      
     (Georges)
Praktische info:

Datum    : zondag 26 april 2020 
Vertrek   : stipt om 8.00 uur parking Europahal Tielt 
Terug   : 16.00 uur uit Asse
Vervoer   : Luxe autocar van firma De Meibloem Tielt

Deelnameprijs:

Clubleden   : 13 euro per persoon
Niet-leden   : 15 euro per persoon
Kinderen – 12 jaar  :  8 euro per persoon 

Inbegrepen:

Busreis + inschrijvingskaart + bon gratis koffiekoek en koffie en gratis drankbonnetje

Inschrijving:          
             Prijs
Naam  1ste  persoon :
   
  2de persoon  :
   
  3de  persoon :
   
  4de  persoon :
 
          Totaal prijs :

Graag inschrijven tegen eind maart 2020 dit voor inschrijving gratis  koffiekoek en koffie.

Te betalen op rekening nummer BE50 9799 6892 4618 met vermelding naam, aantal personen. 
Men kan ook inschrijven via mail: secretaris@watewystappers.be      

INSCHRIJVING

"
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Agenda

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 29 februari 2020

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

PLATTELANDSTOCHT
TIELT
Zondag 19 april 2020

Start : Feestzaal VTI
Adres : Grote Hulststraat 28, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 21 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN
Promo tocht - Trofee West-Vlaanderen
Zaterdag 23 mei 2020

Start : Hondiuscentrum
Adres : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 42 - 50km
 : 4de luik Trofee West-Vlaanderen
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u
 : tussen 06.00u en 08.00u voor de 42 en 50 km

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 21 juni 2020

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

TIELT-ZOMERT
KANEGEM
Zaterdag 11 juli 2020

Start : Ontmoetingscentrum
Adres : Sint Bavostraat 4, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT
SCHUIFERSKAPELLE
Zaterdag 29 augustus 2020

Start : O.C. Club 77
Adres : Henri D’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT
AARSELE
Zondag 25 oktober 2020

Start : O.C. Aarsele
Adres : Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 5 december 2020

Start : J.O.C. Dentergem 
Adres : Wontergemstraat 73, 8720 Dentergem
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u

CLUBFEEST
TIELT
Zaterdag 12 december 2020

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
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WANDELSCHOENEN

BEHEYDT

Vooruitgangstraat 22 - 8900 IEPER
T. 057 36 59 41 - info@wandelschoenenbeheydt.be

www.wandelschoenenbeheydt.be

Bistro
Het Stil Vermoeden

Sint-Michielstraat 32 | 8700 Tielt
M. 0498 34 15 66 | T. 051 40 55 18
eethuisje.stilvermoeden@telenet.be

BAKKERIJ DRIES
Jules Van Ooststraat 6

8700 Aarsele

Tel. 051 63 66 29
E-mail: bakkerij.dries@telenet.be

facebook.com/bakkerij3s


