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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

Herstelling terug op 3 werkdagen! 

Luchtbalstraat 21
8700 Tielt

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

Uw reclame hier?
Bereik meer dan 400 lezers!

 
Neem contact op met

georges.ditillieu@telenet.be
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Beste vrienden, bestuursleden, 
clubleden en medewerkers

Het is voor velen onder ons al 
geruime tijd dat we elkaar niet 
meer gezien en gesproken heb-
ben. Ik hoop dat jullie het allen 
goed stellen tijdens deze uitzon-
derlijke tijden.

Sedert begin dit jaar bij het uit-
breken van de Coronacrisis is 
er al veel gezegd en geschre-
ven over Covid 19, de woorden 
lockdown, mondmasker, afstand 
houden, handen wassen klinken ons helaas niet als muziek in de 
oren. Maar één ding is zeker, deze pandemie heeft een enorme 
impact op ons dagelijks leven zowel op familiaal, sociaal, financieel 
en op economisch vlak. Ook op het werk en nog op allerlei vlakken 
waaronder het verenigingsleven in het algemeen en voor ons meer 
bepaald in het wandelmidden. Wie had dat ooit gedacht?

De wandelclubs die sedert de Coronacrisis geen tochten niet meer 
mochten en konden organiseren, gingen op zoek naar een alterna-
tief. Gelukkig waren er een groot aantal clubs die spontaan uitge-
pijlde wandeltochten aanboden al dan niet in samenwerking met 
het plaatselijke stadsbestuur en sportdienst om de wandelaars 
(leden en niet leden) toch de kans te geven om diverse wandel-
tochten af te stappen volledig gratis in deze moeilijke tijden. Wat 
de wandelaar vooral ook mist is het sociaal contact tijdens de wan-
deltochten.

We hopen dat we in de nabije toekomst terug een “gewone” wan-
deltocht kunnen en mogen organiseren, wat op dit moment kof-
fiedik kijken is. Tot op heden zijn al onze wandeltochten geschrapt 
tot en met 31 oktober. Volgens onze kalender is er nog één wan-
deltocht voorzien dit jaar, namelijk de Sinterklaastocht op zaterdag 
5 december 2020 met start in het O.C. te Dentergem. We hopen 
deze tocht nog te kunnen organiseren mocht de situatie gunstiger 
en veiliger worden voor iedereen, want de veiligheid van iedereen 
staat voorop, zeker weten!

Het jaarlijks clubfeest dat voorzien was op de tweede zaterdag van 
december in feestzaal Shamrock in Tielt moeten we gezien de hui-
dige situatie eveneens annuleren. Maar we hopen in het voorjaar 
toch een alternatief te kunnen aanbieden als de crisis dit toelaat.

Wat wel zal doorgaan is de inschrijvingsdag op zaterdag 14 no-
vember 2020 in de cafetaria Watewy in de Hondstraat in Tielt. We 
hopen jullie er allen veilig te mogen verwelkomen. Verder verloop 
van deze inschrijvingsdag vind je hier in dit clubboekje. Lees de info 
aandachtig! Dit alles zal gebeuren conform de Coronamaatregelen.

Om af te sluiten wens ik iedereen een goede gezondheid toe en ik 
denk dat iedereen nu wel beseft hoe belangrijk de gezondheid is 
en hopelijk kunnen we elkaar binnenkort terug begroeten tijdens 
een wandeltocht in “gewone“ omstandigheden!

Sportieve groeten vanwege

Uw voorzitter Didier.

Teksten		 :	Georges	Ditillieu 
    
Foto’s	 	 :	Geert	Denoo,	Omer	Velghe	en	
	 	 		Georges	Ditillieu	
	 	 		voorpagina:	De	Wandelgazette
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

 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 / Parcoursmeester

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

Hulpsecretaris / Administratief medewerker

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

Verantwoordelijke magazijn / Coördinator rust- en startplaatsen

 Naam  : Omer Velghe
 Adres  : Krommestraat 10, 8870 IZEGEM (Kachtem)
 Tel  : 0475 40 51 80
 E-mail  : omervelghe@hotmail.com
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IN GEDACHTEN

In een keurig herfstbos

Stond ik stil en wachten

Een blaadje valt op het mos

Onderbreekt mijn gedachten

Ik zie de gouden kleuren

Een web van ragfijn draad

Verwonderd kijk ik ernaar

Terwijl ik daar zo stilletjes sta

Ik laat het mooiste boven komen

Een raak het voorzichtig even aan

Zo zou het dan in mijn dromen

Voor eeuwig moeten blijven bestaan.

   

(Georges)

Een Prachtig Gedicht
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Even Tussendoor

Een beetje verstand:

Een dokter denkt na en vraagt zich af of een gek een beetje verstand heeft. Hij tekent op de muur een deur en 
roept naar de groep gekken dat ze allemaal vrij zijn.
Alle hekken staan op en rennen tegen de muur behalve één gek die blijft zitten en lacht. De dokter vraagt 
waarom hij lacht?
Zegt de gek : “Ik heb de sleutel in mijn zak zitten”.

De Hoeren:

Vier Belgen gaan naar de hoeren in Amsterdam. Ze zitten met twee voorin en twee achterin in de auto. 
Ze rijden achteraan het Centraal station langs de meisjes van plezier en stoppen bij een hoertje. 
Een Belg vooraan draait het raam open en vraagt: “Hij schatje, wat moet dat kosten ?”
Het hoertje draait zich om en antwoord: “25 euro van voren en 50 euro van achter”.
De twee achterste Belgen reageerden hierop en riepen te samen: “Waarom moeten wij meer betalen?”

Lesbisch:

Een blonde man zat in een bar wanneer hij plots een hele mooie jonge vrouw  
opmerkte. Hij begon naar haar te lonken en af en toe een opmerking te geven  
waarop de barman zei: “Verspil je tijd niet aan haar, want ze is lesbisch.”  
De man loopt toch naar haar toe en vraagt: “Dus, uit welk deel van Lesbië kom  
jij vandaan?”  De mooie vrouw antwoorde met een flinke oorveeg.

Lotto gewonnen:

Een man vraagt aan zijn vrouw:
“Schat wat zou je doen als we de lotto wonnen?“
Waarop de vrouw antwoordde: “Ik zou de helft opnemen en van je scheiden”.
“Da’s goed“, antwoordde de man. “Wij hebben 24 euro gewonnen, hier is 12 euro en daar is de deur”.

Dronken man:

Een vrouw was het helemaal beu dat haar man telkens dronken thuis kwam. Ze be-
sloot hem een lesje te leren en hem de stuipen op het lijf te jagen in de hoop dat hij 
tot inkeer zou komen. Op een avond trok ze een duivelspak aan en verstopte ze zich 
achter een boom. Toen haar man voorbij wankelde sprong ze tevoorschijn en bleef 
met haar rode  horens voor hem staan. De dronken man reageerde: “W-wie ben jij? “ 
vroeg hij stomdronken met een dubbele tong. 
“Ik ben de duivel “, antwoordde  de vrouw. “Nou, k-kom dan effe g-g-gezellig mee,“ zei 
hij, “ik ben getrouwd met je zuster”.

                                                                                      (Georges)

J
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Het Smulhoekje

Ingrediënten: voor 2 personen
• 2 varkenshaasjes
• Mosterd
• Ontbijtspek
• Boter

Lekker vleesgerecht uit de oven. Supersnel en superlekker.

Hulmiddelen:
Ovenschotel en oven

Voorbereiding:
Smeer de varkenshaasjes in met de mosterd (mag best ruim, het lekker-
ste is als je dat een tijdje van te voren doet, zodat de mosterd goed kan 
intrekken), elke mosterd is geschikt, maar mosterd Wostyn uit Torhout 
is een pittige mosterd en aan te raden. Geef de voorkeur aan een pittige 
mosterd.

Bereidingswijze:
Met mosterd ingesmeerde varkenshaasjes omwikkelen met ontbijtspek, 
ovenschaal invetten, haasjes erin en ongeveer 15 tot 20 minuten laten 
garen (afhankelijk van de dikte van de haasjes) in de oven bij 200  
graden. De haasjes af en toe draaien.

Serveertips:
Heerlijk met  patatjes of aardappelgratin, glaasje wijn erbij en genieten 
maar!

Smakelijk!

Varkenshaasje met mosterd en spek
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Belangrijk Clubnieuws

Prestatiebladen:

Aangezien ons wandeljaar 2020 ten einde loopt  op zaterdag 31 oktober 2020, leggen wij er de nadruk op dat alle (volle) 
prestatiebladen op het secretariaat moeten binnen zijn tegen uiterlijk maandag 2 november 2020 wil men genieten van 
de prestatiegeschenken. Prestatiebladen die buiten die datum  binnen zijn tellen niet meer mee.

Nieuwe prestatiebladen:

Met de start van het nieuwe wandeljaar op zondag 1 november 2020 moet men ook gebruik maken van de nieuwe  
prestatiebladen (witte). Iedereen zal per post een nieuw prestatieblad ontvangen. Wie meerdere bladen wenst kan die 
vragen op de inschrijvingsdag.

Hoe verloopt de inschrijvingsdag: 

Plaats van gebeuren, Taverne De Watewy, Hondstraat 100, 8700 Tielt.

In de moeilijke periode van de coronacrisis heeft het bestuur het besluit genomen om alles zo veilig mogelijk te laten  
verlopen. Zo namen ze het besluit deze inschrijvingsdag te spreiden over een volle dag. Voor alle veiligheid zullen wij  
uitzonderlijk geen koffie en taart bedelen zodat alles rustig gespreid kan verlopen volgens de corona normen met mond-
masker.

Wij vragen ook beleefd of het mogelijk is het lidgeld vooraf te betalen via overschrijving op het rekeningnummer van de 
Watewystappers.

BE50 9799 6892 4618 met vermelding lidgeld 2021 en naam.

Deze namiddag is in het bijzonder georganiseerd om alle documenten zoals Walking in Belgium, prestatiebladen,  
formulieren voor mutualiteit , wandelboekjes alsook de pakketten voor 25, 50 en 100 tochten in ontvangst te nemen. Deze 
dag gaat door op 14 november 2020 en dit vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur in Taverne De 
Watewy, Hondstraat 100 in Tielt. Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Annulering clubfeest 2020 !!!!! 

Door de coronacrisis zien wij ons ook genoodzaakt ons clubfeest van 2020 te annuleren. Aangezien wij nu reeds alles 
moesten vastleggen en de meeste feesten welke nog plaatsvinden in 2020 niet doorgaan, hebben wij  wijselijk besloten 
ons clubfeest eveneens te annuleren, een kwestie van het gezond te houden. Maar uitstel is niet verloren, indien het  
mogelijk is zouden wij in het eerste kwartaal van 2021 een gelijkaardig feest houden, maar daar zal je tijdig van op de 
hoogte gehouden worden. Zoals u eerder gelezen hebt, worden alle pakketten betreffende de prestatiebladen op de  
inschrijvingsdag overhandigd.

Geen nieuwe lidkaart, wel een hernieuwingsbrief !!!!

Aan de huidige leden die hernieuwen voor 2021, geven we geen nieuwe lidkaart af, het is zo dat de lidkaarten van 2020 
behouden blijven en dat men na betaling van zijn lidgeld een hernieuwingsbrief in ontvangst krijgt als bewijs van betaling 
van zijn lidgeld 2021. Bij afgeven van deze brief worden de leden in het ledenbestand op betaald gezet zodat zij in orde zijn 
voor 2021 en eveneens hun mutualiteitsattest krijgen. Dus wie betaald heeft voor 10 november zal op de inschrijvingsdag 
deze brief samen met alle andere documenten in ontvangst mogen nemen.
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Wat met het speciale wandelboekje Limited Edition !!!!

De lopende actie om stempels te verzamelen voor een poncho of rugzak zal sowieso verlengd worden in 2021. Indien er 
duidelijkheid is over afhaalpunten dan wordt dit op de website en Walking Magazine meegedeeld, ook wij zullen onze 
leden hiervan op de hoogte brengen. Alleen op officiële tochten van Wandelsport Vlaanderen met betalende inschrijving 
kan men stempels verzamelen.

Wij verwelkomen nieuw bestuurslid:

Zoals iedereen reeds weet hebben wij in het bestuur afscheid genomen van Bernard Vermeersch en Rudi Van Bruwaene, 
die lange tijd ten dienste stonden van onze wandelclub. Rudi zal zich nu toeleggen op Marathons en Bernard zal nog twee 
jaar ten dienste staan van de club als magazijn bediende. Langs deze weg danken wij hun voor het vele werk die zij voor 
de club verricht hebben.

Welkom 

Als nieuw bestuurslid verwelkomen wij de gekende wandelaar Omer Velghe die gedeeltelijk te taak van Bernard  
Vermeersch zal overnemen. Omer voorstellen zullen wij doen in ons volgend clubboekje in de rubriek Wandelaar in de 
kijker. Wij wensen Omer, die reeds goed ingeburgerd is in het bestuur, van harte welkom in onze bestuurkern.

           

(Georges)

Belangrijk Clubnieuws
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1570 wandelaars trotseerden regen en 
wind op onze Krokussentocht

De maand februari is een rampmaand geworden voor de wandelclubs die een wandeltocht organiseerden, we-
ken aan een stuk werd ons landje geteisterd door regen en wind, ja zelfs verschillende stormen kwamen roet 
in het eten gooien. Resultaat? Veel minder wandelaars op de tochten en vooral veel moeilijkheden om deftige 
parcours op de kaart te zetten, ja, er moesten zelfs een paar tochten afgelast worden.

Ook voor onze Krokussentocht van 29 februari was het koffiedik uitkijken wat de weergoden ons zouden bren-
gen, de week vooraf kregen wij iedere dag plensbuien over ons heen, dus de voorspellingen waren zeker niet 
gunstig.

Vooral de nacht van vrijdag op zaterdag regende het de ganse nacht, wat niet veel goeds voorspelde. Het was 
dus met een bang hartje afwachten wat het zou worden. In ieder geval mochten wij op sommige plaatsen veel 
water en modder verwachten op het parcours. Nochtans hadden wij vooraf de slechtste plaatsen eruit gelaten, 
maar de aanhoudende regen kwam ook bij ons roet in het eten gooien.

Gelukkig was het van in de vroege morgen opgehouden met regen en de buienradar beloofde ons dat het droog 
zou blijven tot rond de middag, wat ons toch een beetje goeds beloofde. Van in de vroege morgen kwamen 
de wandelaars binnengestrompeld , in 1 uur kregen wij meer dan 300 deelnemers die zich aanmelden aan de 
inschrijftafel en zo liep het aantal deelnemers gretig op en rond 11 uur mochten wij reeds 900 stappers verwel-
komen. Ondanks alles was dit reeds een goed resultaat. Maar dan gebeurde het gevreesde, de regen viel met 
bakken uit de lucht en dat zou aanhouden tot rond de middag.

Na de middag  klaarde de hemel open en ja, de zon kwam af en toe eens door het wolkendek piepen maar er was 
ook een sterke wind opgekomen die het de wandelaars vooral lastig maakten op de heuvelrug van Pittemberg.

De namiddag wandelaars kwamen ondanks alles toch nog buiten en ons aantal deelnemers liep naar het einde 
op tot 1.570 inschrijvingen wat zeker een succes mag genoemd worden in deze weersomstandigheden. Onder de 
deelnemers mochten wij 187 Watewystappers verwelkomen alsook 112 niet aangesloten wandelaars, waarvan 
er opnieuw enkelen lid werden van onze club. Wij deelden liefst 180 pakjes koffie uit en kijken nu vooral hoopvol 

uit naar onze Plattelandstocht op zondag 19 april 2020 
met start in de feestzaal van het VTI te Tielt, een tocht 
die jammer genoeg door de coronavirus geannuleerd 
werd en wat tevens het einde betekende van de geor-
ganiseerde wandeltochten tot op heden toe.  

(Georges) 
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Hopelijk kunnen wij onze 
Sinterklaastocht organiseren !!!

Zaterdag 5 december 2020  
In deze moeilijke Corona tijden is het telkens koffiedik kijken of onze geplande tochten kunnen plaatsvinden. 
2020 is een echt rampjaar voor de wandelsport, deze virus heeft ervoor gezorgd dat bijna alle tochten van 
maart tot heden geannuleerd werden, dus werd het voor velen wandelen rond de deur en moesten de wan-
delaars de sociale contacten op de georganiseerde wandeltochten missen. Ook voor ons Watewystappers is 
het een rampjaar geworden, wij konden tot op heden slechts onze Krokussentocht organiseren, al onze andere 
tochten moesten wij noodgedwongen annuleren.

Sinterklaastocht op zaterdag 5 december 2020 

Vol vertrouwen kijken wij  uit wat het de komende maanden zal worden met het coronavirus, intussen is ook 
onze herfsttocht geannuleerd en rest ons alleen nog de organisatie van onze Sinterklaastocht op zaterdag 5 de-
cember 2020 in Dentergem. Met de hoop dat Sinterklaas er zorg voor draagt dat wij deze mooie afsluiter toch 
nog  kunnen organiseren. Wij kunnen deze tocht alleen maar promoten als een prachtige natuurtocht, gekruid 
met een waaier aan natuurpaden in een verzorgde omgeving. Deze tocht bestaat zoals gewoonlijk uit prachti-
ge veldwegen omringd door verrassend veel kerkwegels die Dentergem en Markegem met elkaar verbinden.
Zoals gewoonlijk maken de kleinste afstandswandelaars een prachtige groene lus rond het mooie dorpje Den-
tergem met de nodige rust in de startzaal.
De lange afstandswandelaars trekken langs een mooie groene veldwegel richting Markegem waar er gerust 
wordt in zaal Pax. Hier keren de 12 km stappers op hun stappen terug terwijl de twee langste afstanden de 
natuur opzoeken van het natuurreservaat de “Baliekouter” waar het genieten is van goed begaanbare bospa-
den omringt van de prachtige winterse fauna en flora welke in deze tijd tot hun recht komen. Het wordt vooral 
kuieren langs de Mandelvallei om ietsje verder opnieuw te gaan rusten in zaal Pax te Markegem.

Na een aangename verpozing komen de 12-18 en 24 km op hun stappen terug naar Dentergem. Dit gebeurt 
langs mooie en goed begaanbare veldwegels die zorg dragen voor een ware wandelbelevenis door het prach-
tig winters landschap met de hoop hier of daar eens onze Lieve Sint tegen het lijf te lopen. Na deze prachtige 
belevenis komt men terug in de startplaats waar dit voor de 12 en 18 km het einde betekent van deze prach-
tige tocht. De 24 km rond hun wandeling af met nog een mooie lus van een 6 tal kilometers rond het gezellige 
dorpje.

Beste wandelvrienden Watewystappers, indien deze tocht kan doorgaan, verwachten wij u allen om te genie-
ten van deze prachtige Sinterklaastocht in het even mooie Dentergem. Breng gerust vrienden en kennissen 
mee, zo maken ook zij kennis met onze bloeiende wandelvereniging en nieuwe leden zijn nog altijd welkom.
Op deze wandeling is er nog altijd mogelijkheid om zijn lidgeld te betalen voor het wandeljaar 2021.
Wij zijn ervan overtuigd, indien de Coronavirus het toelaat, dat geen enkele Watewystapper onze laatste  
organisatie van 2020 zal willen missen.

(Georges)

PRAKTISCHE INFO
Start   : OC Dentergem
Adres   : Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
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
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Tocht meetellend

voor de spaarkaart

ambachtelijk koffie.

Kinderen beneden 12 jaar wandelen gratis
op vertoon van een geldige lidkaart.
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Wandelaars in de kijker
Fam. Vancompernolle-Voet

Met de familie Vancompernolle – Voet, 
samen op stap: 

Net voor het uitbreken van de Coronacrisis  maakten wij 
een afspraak met de wandelfamilie Wim Vancomper-
nolle - Sabrina Voet, uit Schuttershof 9 in Ingelmunster. 
Maar aangezien de moeilijke coronatijden kunnen wij 
nu pas in ons clubboekje die wandelende familie aan u 
voorstellen.

Even voorstellen:
Hier kunnen wij werkelijk spreken van een wandelende 
familie want Wim (39) en Sabrina (38) trekken er met 
hun kinderen Elien (11), Maxim (11) en Xander (14) graag 
op uit naar wandelingen georganiseerd binnen Wandel-
sport Vlaanderen, waar ze hun club De Watewystappers 
vertegenwoordigen. Vooral tijdens de vrije zaterdagen 
en zondagen gaan ze meestal uitwaaien op de verschil-
lende wandeltochten en tijdens de vakantie gaan de 
kinderen veelal wandelen met moeder Sabrina ofwel 
met hun grootouders Rudiger Voet - Marianne Vanden 
Abeele, die tevens lid zijn van onze wandelclub. Wij  

wandelen met de kinderen tussen 4 en de 7 km, soms 
doen Maxim en Wim wel eens de 12 km, terwijl Xander 
soms meegaat wandelen met opa voor de 18 km en doe 
ik en Elien met oma de 6 km.
Moeder Sabrina wandelt samen met Maxim en Elien 
jaarlijks tussen de 350 en 400 km per jaar, Wim rond de 
200 km en Xander rond de 500 km per jaar.

Waar stappen zij het liefst:
Moeder Sabrina is een vlotte prater en laat van de tong 
rollen dat ze meestal niet ver van huis wandelen. Het 
liefst stappen ze in het bos en af en toe eventjes langs 
de kust. In de periode van de kerstmarkten gaan ze soms 
richting Leuven. Elien en Maxim houden ook van kinder-
zoektochten maar voor Maxim en Xander speelt dit geen 
rol, als ze maar kunnen wandelen.
Wat de kinderen vooral leuk vinden is het ravotten in het 
bos, daarom verkiezen wij ook wandelingen in de natuur 
met een zoektocht. Ook langs de kust met de voeten in 
het zand of een speelplein onderweg, daar kunnen onze 
kinderen zich uitleven. Wij proberen ook zoveel mogelijk 
tijdens de vakantie te wandelen en dat lukt meestal.

Wij leren de kinderen de gevaren op de weg kennen !!!!
Moeder Sabrina vertelt gewoon verder, “meestal lopen 
de kinderen ver uiteen en is er wel een discussie over 
wie vooraan mag wandelen of wie er bij papa mag lopen. 
Maar dat wordt altijd eenvoudig opgelost en ieder krijgt 
elk afwisselend zijn beurt. Wij proberen de kinderen  
tijdens het wandelen op de gevaren op de weg te  
wijzen door ze zoveel mogelijk links leren wandelen, maar  
gelukkig moet ik niet zo streng zijn want wij mogen er 
fier op zijn over zulke verstandige kinderen te beschikken 
die weten wat wel en niet kan op de weg“.
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Wandelen met 5 in gezin is niet meer zo goedkoop:
“Dat wordt inderdaad duurder met de jaren, maar op de meeste plaatsen moeten Elien en Maxim nog niet betalen 
(-12 jaar), jammer genoeg zie ik dat ze op sommige wandelingen de grens van -12 jaar verleggen naar -6 jaar en dat 
vinden wij onnodig, aldus moeder Sabrina. “Er zijn ook nog plaatsen waar de kinderen beneden de 12 jaar niet gratis 
mogen wandelen en dat vind ik nu juist jammer, zo moedigt men de kinderen niet aan om te stappen en worden de 
wandelingen alsmaar duurder, vooral voor grotere gezinnen. Wij duimen ervoor dat de organiserende clubs de kin-
deren beneden de 12 jaar gratis laten stappen, natuurlijk als ze een geldige lidkaart hebben.

Binnenkort trekken wij eens verder van huis:
Blijven wij nu nog een beetje dicht bij huis wandelen, toch kijken wij er naar uit om in de toekomst verder van huis 
te gaan wandelen, wij hebben een caravan gekocht waarmee wij eventjes verder de natuur in zullen trekken, hetzij 
naar de Ardennen of naar de Limburg, waar wij ons natuurlijk zullen uitleven in de plaatselijke natuur door deel te 
nemen aan georganiseerde wandeltochten.

Slot:
Wij wensen dit wandelend gezin nog veel leuke wandeltijden tegemoet en hopen hun nog lang in ons clubmiddens 
te mogen begroeten. Laten wij vooral niet vergeten dat wij vader, moeder en de kids jaarlijks mogen begroeten op 
ons jaarlijks clubfeest waar ze telkens in de prijzen vallen.
      (Georges)

Wandelaars in de kijker
Fam. Vancompernolle-Voet
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Uitnodiging 
vernieuwing lidgeld 2021

Het wandelseizoen 2020 bereikt stilaan zijn eindpunt. Zoals iedereen weet, sluiten wij ons wandeljaar af op 
zaterdag 31 oktober 2020 en starten wij ons nieuw wandeljaar 2021 op zondag 1 november 2020.

Dat betekent ook dat alle prestatiebladen van 2020 moeten binnen zijn op het secretariaat ten laatste op 
maandag 2 november 2020. Prestatiebladen die achteraf binnenkomen tellen niet meer mee voor de 
eindklassering. Prestatiebladen die niet vol gestempeld zijn moeten niet binnengebracht worden aangezien het 
slechts volle bladen zijn die in aanmerking komen.

Hoe en wanneer uw lidmaatschap vernieuwen:

Voor het vernieuwen van uw lidkaart 2021 kan men als volgt te werk gaan:
 - Men kan zijn lidkaart 2021 vernieuwen vanaf 1 oktober 2020
 - Dit kan nog altijd via de elektronische weg, via e-mail: secretaris@watewystappers.be, 
   na betaling van uw lidgeld.
 - Belangrijk !!! Men moet steeds een ingevuld inschrijvingsformulier terug bezorgen op het secretariaat.

Hoeveel kost een lidkaart 2021?

Ondanks de moeilijke tijden van de coronavirus heeft het bestuur besloten het lidgeld voor 2021 
niet te verhogen:
 - Het lidgeld voor een volwassen persoon blijft 15 euro
 - Kinderen beneden de 12 jaar betalen 8 euro.
Onze leden krijgen andermaal opnieuw gratis de wandelboek Walking in Belgium (1 per gezin).

Hoe betalen?

 - Men kan betalen door overschrijving vanaf 1 oktober 2020 op het 
   rekeningnummer: BE50 9799 6892 4618 met vermelding lidgeld 2021 en naam.
 - Aan te raden is zijn lidgeld te betalen voor 10 november 2020.

Men krijgt zijn lidgeld terug betaald van de mutualiteit vanaf 1 januari 2021.

Aan te raden is uw lidgeld te vernieuwen voor de inschrijvingsdag !!!

Net als vorige jaren organiseren wij opnieuw een inschrijvingsdag welke doorgaat op zaterdag 14 november 
2020, in Taverne De Watewy, Hondstraat 100 in Tielt. Door de moeilijke coronatijden hebben wij besloten deze 
inschrijving te spreiden over een volledige dag, zodat men een betere spreiding kan bekomen. 
De uren zijn als volgt ingedeeld: Van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Wij vragen beleefd de coronanormen te eerbiedigen en een mondmasker te dragen in de zaak.
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Uitnodiging 
vernieuwing lidgeld 2021

Hoe verloopt deze inschrijvingsdag !!!

 - Wie zijn lidgeld betaald heeft krijgt op deze dag al zijn documenten mee;
 - Hetzij de wandelboek Walking in Belgium, formulier mutualiteit voor terugbetaling lidgeld;
 - Alle pakketten, hetzij voor 25 - 50 en 100 tochten worden ook op deze dag meegegeven;
 - Wij vragen beleefd om zoveel mogelijk deze methode te gebruiken en aanwezig te zijn 
   op de inschrijvingsdag;
 - Wij willen wel vermelden dat wegens de onzekere Coronatijden wij uitzonderlijk dit jaar geen koffie 
   en taart geven, wij danken u voor het begrip. Er is wel een mogelijkheid om een drankje aan te kopen
   in de Watewy zelf.

Belangrijk!!! 
Draag er zorg voor dat de inschrijvingsformulieren eveneens binnen zijn op het secretariaat
tegen eind oktober zodat wij eventueel uw gegevens kunnen aanpassen in ons ledenbestand, 
belangrijk is zeker uw e-mail adres.

Zo beste wandelvrienden, hiermee hopen wij duidelijk te zijn wat betreft het lidmaatschap 2021. 
Wij hopen dan ook dat wij u in 2021 verder als lid van de Watewystappers mogen begroeten. 

(Georges)

CORONA

In alle veiligheid!
Draag waar nodig 
een mondmasker.
Houdt afstand.

Heb respect  
voor elkaar!
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Een natte wandeling?
Moet kunnen!
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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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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


