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Uw reclame hier?
Bereik meer dan 400 lezers!
Kantoor Sonja Kinds

Neem contact op met
georges.ditillieu@telenet.be

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
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VOORWOORD

Beste vrienden,
bestuurs- en clubleden en medewerkers
Ik denk dat we gerust kunnen stellen dat 2020 een jaar
was om nooit meer te vergeten. Het was een jaar die
ons vooral veel tijd gaf om na te denken. We leerden
enkele belangrijke levenslessen, zo bleken familie,
vrienden, samenzijn, gezondheid het hoogste goed.
Het belang van de zorg- en verpleegsector en helpende buren niet te vergeten. Misschien wisten we dit
wel, maar waren we de essentie vergeten in de drukte
van ons “normale” bestaan.
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Sponsors

Wat er ook zeker is dat er nog nooit zoveel mensen het
wandelen hebben ontdekt in het afgelopen jaar. Het
belang van de natuur en het buiten zijn. Dit konden ze
ervaren tijdens de vele uitgestippelde wandeltochten
die de verscheidene clubs jullie gratis aanboden in deze
lockdown. Daarom hebben we met onze club beslist
om ook tijdens deze eindejaarsperiode een verlengstuk te breien aan deze georganiseerde wandeltochten. In Dentergem organiseren we een uitgestippelde
wandeltocht met start aan het JOC te Dentergem met
de volgende afstanden 7, 12 en 18 km. Deze tocht is te
ontdekken vanaf zondag 20 december 2020 tot en met
zondag 7 februari 2021. Op deze manier kan iedereen
nog even uitwaaien in de streek.
We hopen dat we onze eerstvolgende tocht de Krokussentocht van zaterdag 27 februari 2021 met start op
Campus Reynaert te Tielt kunnen laten doorgaan op
een normale manier, momenteel is dit voor ons koffiedik kijken.
Om af te ronden wensen wij iedereen een goeie gezondheid toe en hopelijk mogen we elkaar vlug terugzien tijdens een Coronavrije wandeltocht.
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: Georges Ditillieu
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: Geert Denoo, Omer Velghe en
  Georges Ditillieu
  voorpagina: Georges Ditillieu
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: Jan Blomme - JB-signs
Druk
: JB-signs.be

Uw voorzitter
Didier Van Nieuwenhuyse
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Didier Van Nieuwenhuyse
: Leemput 5, 8900 IEPER
: 057 20 06 69
: voorzitter@watewystappers.be

Secretaris
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

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

Penningmeester
Naam		
Adres		
Tel		
Rek.nr.

: Dominique Maes
: Keidamstraat 85, 8700 TIELT
: 051 40 61 11
: IBAN BE50 9799 6892 4618 - BIC ARSP BE 22

Bestuurslid / Parcoursmeester
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Frank Tanghe
: Dierdonk 18, 8700 TIELT
: 051 40 83 56
: franktanghe.1956@gmail.com

Hulpsecretaris / Administratief medewerker
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Patrick Biebouw
: Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 TIELT
: 0478 44 86 21
: patrick.biebouw@skynet.be

Verantwoordelijke magazijn / Coördinator rust- en startplaatsen
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Omer Velghe
: Krommestraat 10, 8870 IZEGEM (Kachtem)
: 0475 40 51 80
: omervelghe@hotmail.com
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Een Prachtig Gedicht
EVEN STILSTAAN
De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan,
Overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen.
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter.
De ergste worden zachter.
De mooiste krijgen een plaats in je hart.
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan de oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen
Heb lief, bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet.
		
(Georges)
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Belangrijk Clubnieuws
Prestatiebladen:
Verschillende leden vragen zich af of de prestatiebladen mogen ingevuld worden op de bepijlde Coronatochten. Aangezien dit geen tochten zijn van wandelsport Vlaanderen zijn die tochten ook niet van tel op onze prestatiebladen, dus
tellen de coronatochten niet mee.

Tijdschrift Walking Magazine:
Dit tijdschrift verschijnt vanaf 2021 vier keer per jaar. Dit is de eerste week van maart, juni, september en december.

Verzekering leden:
De leden zijn tijdens wandelingen altijd verzekerd, ook als ze individueel gaan wandelen, zelfs in het buitenland en op
de Coronatochten. Hebben ze een ongeval , dan moeten ze bij de club een ongevallenformulier vragen. De club zal een
deel invullen en het slachtoffer vult de rest in en bezorgd het formulier terug en bezorgt dit digitaal aan verzekeringen@
wandelsport.be of stuurt het op per post naar het secretariaat in Maldegem.

Spaaractie met de Limited Edition wandelboekjes:
Dit item is al een paar keer aan bod gekomen. Er kunnen in 2021 nog altijd stempels verzameld worden op de georganiseerde wandelingen. Van zodra dit kan, zullen de afhaalpunten voor de gadgets ook gecommuniceerd worden. Dus houd
zeker jullie boekje bij en gooi het niet weg, het is nog altijd geld waard.

Clubboekje:
Zoals u kan zien is ons clubboekje een verkleinde uitgave geworden. Door de Coronavirus en de veel geannuleerde wandeltochten is er niet veel clubnieuw. Dus houden wij het klein.

Moeilijke tijden voor veel wandelclubs:
2021 is een moeilijk wandeljaar geworden voor veel wandelclubs die de merendeel van hun wandeltochten afgelast
zagen wegen de Coronavirus.
Ook onze club kreeg het hard te verduren, van onze 8 georganiseerde tochten zagen wij er liefst 7 in het water vallen,
alleen onze Krokussentocht kon plaats vinden en dit is nu bijna een jaar geleden. Dat betekent ook dat onze clubkas nu
een jaar zonder inkomsten zat. Gelukkig kunnen wij rekenen op een spaarzame penningmeester en door zijn toedoen
konden wij onze clubleden toch nog verwennen met een gratis Walking in Belgium als ook onze verdienstelijke leden
bedanken met een prachtig geschenk. Nu maar hopen dat 2021 een beter wandeljaar wordt.

Dank aan onze trouwe leden:
Laat ons zeggen dat de schrik er een beetje inzat dat veel leden hun lidkaart in 2021 niet meer zouden vernieuwen
wegens de Coronavirus met zijn gevolgen. Tot onze grote vreugde kunnen wij meedelen dat wij andermaal opnieuw op
weg zijn naar de 450 leden en beter zelfs. Er zijn ondanks de moeilijke tijden verschillende nieuwe leden bij gekomen.
Dus kunnen wij niet anders dan iedereen te bedanken voor het vertrouwen dat iedereen stelt in onze bloeiende wandelverenging. Wij wensen allen een goed en sportief wandeljaar toe in 2021.
(Georges)
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Een gelukkig nieuwjaar
2020 was niet wat het moest geworden zijn.
Toch hopen dat we er in 2021
mooie dagen van maken met elkaar.
Bedankt voor het vertrouwen
tijdens het ongewone jaar.
Wij wensen jullie allen een gezond en
Hoopvol en vooral sportief 2021.
(Het bestuur)

Wat met onze aankomende organisties?
Ons wandeljaar 2021 start opnieuw vol vraagtekens, wat zal het worden met onze eerst komende organisaties,
namelijk onze Krokussentocht van 27 februari 2021 en onze Plattelandstocht van zondag 18 april 2021?
Zal het Coronavirus nog altijd roet in het eten gooien of komt er toch een kentering en zal men terug kunnen
organiseren? Wij als bestuur kunnen hier voorlopig geen antwoord op geven. Daarom raden wij onze clubleden aan om tijdig onze website te controleren alsook de wandelkalender op de website van Wandelsport
Vlaanderen. Wij zullen alles in het werk stellen om u tijdig op de hoogte te houden.
Wij verontschuldigen ons voor de ongemakken die dit virus met zich teweeg brengt.

Corona in de Verenigde Staten

“laat ruimte om wandelaars te
passeren, maar laat veel meer ruimte
van beren en bizons”
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Wandelaars in de kijker

Nieuw bestuurslid Omer Velghe
meestal op zondag en kwam algauw andere vrienden
tegen en via hen liet ik mij aansluiten bij wandelclub
De Sterrebosstappers Rumbeke. Ik stapte meestal tussen de 15 en 18 km. Ik heb één keer de 50 km van de
Elfbergentocht in Heuvelland gestapt en nam ook deel
aan een achtdaagse wandeltocht van het Mont-Blanc
massief. “ aldus Omer.

Om een wandelclub goed te runnen moet men over
een goed bestuur beschikken. Toen wij eind 2019
vernamen dat twee van onze bestuurders er de brui
aan gaven moesten wij op zoek naar minstens één
vervanger. Wij deden een oproep op het clubfeest en
op aanraden van vrienden stelde Omer Velghe uit de
Krommestraat 10, 8870 Kachtem zich kandidaat. Na
een grondig gesprek met onze voorzitter werd hij als
nieuw bestuurslid gekroond en kreeg hij de taken mee
van verantwoordelijke magazijn en coördinator rust en
startplaats. “Maar verder help ik graag waar nodig is,
zoals uitpeilen, klaarzetten rustposten, bevoorrading,
fotograaf voor de website enz.”. Aldus onze Omer.

Hoe kwam je na al die wandeljaren bij de Watewystappers terecht?
Toen wandelclub De Sterrebosstappers stopten, ben
ik vervolgens aangesloten bij Voetje voor Voetje Gits
waar ik wekelijks op stap ging met vriend Eddy, ik bleef
er drie jaar lid. In die tijd leerde ik mijn vriendin Nicole
kennen tijdens een wandelreis. Via Nicole kwam ik in
contact met Georges Ditillieu, die jaarlijks een wandelreis organiseerde. Toen er een plaats vrij kwam op de
reis van 2014 kon ik via Georges inschrijven. Sindsdien
waren wij ieder jaar van de partij op die mooie wandelreizen en zo beslisten wij over te stappen naar de
Watewystappers.
Nu bijna altijd op stap met vriendin Nicole
In niet Coronatijden, spreken we op zondag af met
wandelvrienden en wandelen we zo’n 15 km op de georganiseerde wandelingen dicht en ver.
Daarnaast gaan we ook nog één of tweemaal per week
samen wandelen voor zo’n 12 à 15 km. We wandelen
liefst in de natuur en onze favoriete wandelregio’s in
Vlaanderen zijn de Vlaamse Ardennen en het heuvelland. Daarnaast zijn wij ook fan van wandelingen in de
Hoge Venen en in Duitsland (Eifel, Moezel, Saarland,
Pfalz, Ahrvallei, Harz, Rheinhessen, Frankenland,… ).
De laatste jaren nemen wij ook deel aan het “Ahrtaler
Gipfelfest”, een vierdaagse organisatie in de Ahrvallei,
met iedere dag een wandeling naar een heuveltop in
de streek.
						
Hoe ziet de toekomst er volgens u uit voor onze wandelclub:

Reeds 25 jaar een flinke stapper:
Omer trok zo 25 jaar geleden de stapschoenen aan nadat hij een artikel las in de Weekbode. “Ik wandelde
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Wandelaars in de kijker

Nieuw bestuurslid Omer Velghe
Eerst en vooral hoop ik dat we in 2021 terug kunnen starten met onze organisaties en onze dagreizen, want ik
mis nu vooral het sociaal contact met de wandelaars tijdens de tochten.
Spijtig genoeg heeft ook het clubfeest niet kunnen plaatsvinden, waar we alle leden eens kunnen verwelkomen
en napraten over tochten en belevenissen.
Ik hoop dus ook dat we in 2021 terug het clubfeest kunnen organiseren en dat onze gezellige club verder mag
bloeien en groeien.
Wij wensen Omer nog een lange en aangename periode toe als bestuurslid van onze wandelvereniging.
(Georges)
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Corona Wandeling in Dentergem
Na lang nadenken hebben wij, bestuur van de Watewystappers, het besluit genomen om een bepijlde Coronawandeling op kaart te zetten in het nabije Dentergem.
Deze prachtige tocht zal plaats vinden van 20/12/2020 tot
en met 07/02/2021.
Er wordt gestart aan zaal JOC, Wontergemstraat 7, 8720
Dentergem.
De afstanden bedragen 7 km (2 lussen rond Dentergem) en
lopen langs prachtige wandelwegen in en rond het dorp.
Daarnaast hebben we een 12 km en een 18 km die starten
langs een prachtige vallei en zo richting Pax te Markegem
langs vele mooie en aangename wandelpaadjes. Vanuit
Markegem maakt de 18 km nog een mooie lus door het
natuurgebied van de Provinciaal domein De Baliekouter
waar het vooral genieten zal zijn van het natuurlandschap
in volle wintertooi. Van aan zaal Pax keren de 12 en 18 km
samen op hun stappen terug langs autoluwe wandelwegen
afgelost door goed begaanbare veld- en kerkwegels richting
Dentergem waar het einde van de wandeling gelegen is.
Wie 25 km wenst te stappen kan de 18 km combineren met
de 7 km.
Alle informatie zijn terug te vinden aan de ingangsdeur van
de zaal (plannen en afstanden) en er is tevens voldoende
parking achteraan de zaal en op het marktplein.
Het noodnummer is steeds terug te vinden op de vele pijlen. Indien U iets abnormaal ziet op het parcours gelieve dan via
het noodnummer het bestuur op de hoogte te brengen, waarvoor oprechte dank.
Op de 18 km in de Baliekouter is er een gratis WC beschikbaar aan de nabije schuur.
Alvast veel wandelgenot.
Het bestuur

DENTERGEM
Start 		
Adres 		
Afstanden
Starturen
Extra 		
		

PRAKTISCHE INFO

: JOC
: Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
: 7 - 12 - 18 en 25 km
: van 6.00 u tot 15.00 u
: korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
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Agenda
KROKUSSENTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

PLATTELANDSTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

RONDOM WAKKEN

Start
Adres
Afstanden

Zaterdag 22 mei 2021

Starturen

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

TIELT
Zaterdag 27 februari 2021

TIELT
Zondag 18 april 2021

Promo tocht - Trofee West-Vlaanderen

POELBERGTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

TIELT-ZOMERT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

ZOMERTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

HERFSTTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 4 december 2021

Start
Adres
Afstanden
Starturen

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

CLUBFEEST

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

TIELT
Zondag 20 juni 2021

KANEGEM
Zaterdag 10 juli 2021

SCHUIFERSKAPELLE
Zaterdag 28 augustus 2021

AARSELE
Zondag 31 oktober 2021

TIELT
Zaterdag 11 december 2021

Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
11

Watewystappers - Clubblad | januari - februari - maart 2021

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
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