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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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Sponsors

Beste vrienden, bestuurs- 
en clubleden  en medewerkers

Al ruim een jaar heerst de pan-
demie over alles wat ons leven 
inhoudt.

Vooral over de vele activitei-
ten,  die we met de vereniging 
samen zouden willen doen: 
wandeltochten, busreizen, een 
medewerkersfeest, een  inschrij-
vingsnamiddag, een  clubfeest 
organiseren, vergaderen met het clubbestuur, samen gezellig 
een pint drinken op een terras enz...

Maar stilaan wordt de pandemie door de vaccinatie de kop  
ingedrukt en krijgen we ze eindelijk onder controle. We zien dit 
aan de dalende coronacijfers zodat we terug mogen hopen op 
een “normaal” leven.

Ondertussen hebben we tijdens de coronaperiode met de club 
al enkele coronawandeltochten aangeboden ter vervanging 
van de geschrapte tochten, zodat de clubleden en de niet- 
leden toch nog een wandeling konden maken volgens hun 
eigen behoefte en mogelijkheden en dit volledig gratis. Dit 
was een succes over de ganse lijn waar we als club enkel maar  
tevreden kunnen over zijn.  

Gezien de huidige coronacijfers gunstig evolueren en de re-
gels versoepelen mogen we in de nabije toekomst terug ho-
pen op het organiseren van een wandeltocht, misschien nog 
niet in een “normale“ toestand maar mogelijks met enkele  
beperkingen.

We hebben als bestuur beslist om de wandeltocht van 10 juli 
2021 met start te Kanegem te schrappen gezien we de veilig-
heid van iedereen nog niet kunnen garanderen. De gezondheid 
van ons allen is voor ons prioritair.

We hebben als doel om de wandeltocht van zaterdag  
28 augustus 2021 in Schuiferskapelle te organiseren, dit  
natuurlijk onder voorbehoud,  maar het lijkt ons toch een  
realistisch vooruitzicht. Waarschijnlijk nog in een beperkte 
vorm namelijk enkel inschrijving en geen of beperkte catering, 
maar we zien wel wat het wordt!

Om af te sluiten wil ik dan ook iedereen een prettig verlof en 
vooral een goede gezondheid toewensen in deze ongeziene 
periode, die we hopelijk binnenkort achter ons kunnen laten. 

Ik kijk er naar uit om jullie terug te mogen begroeten tijdens 
een gewone wandeltocht ergens in de “Vlaanders”.

Uw voorzitter

Didier Van Nieuwenhuyse

Teksten		 :	Georges	Ditillieu 
    
Foto’s	 	 :	Geert	Denoo,	Omer	Velghe	en	
	 	 		Georges	Ditillieu	
	 	 		voorpagina:	Georges	Ditillieu
Opmaak	 :	Jan	Blomme	-	JB-signs
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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Belangrijk Clubnieuws

Nieuwe leden:

Langs deze weg verwelkomen wij de talrijke nieuwe leden die onze club kwamen versterken in deze moeilijke 
coronatijden. Wij hopen dat iedereen zich zal ‘Thuis’ voelen binnen onze verenging. Indien er nog vragen zijn 
kunnen de leden altijd terecht op ons mail adres “secretaris@watewystappers.be“ of  
op het gsm nummer  0477 36 85 16. Wij wensen hun alvast veel wandelgenot.

Lidkaarten:

Draag goed zorg voor uw huidige lidkaarten want die blijven ook geldig in 2022 en 2023. Nadat u uw lidgeld 
op het einde van het wandeljaar vernieuwd hebt, zal uw lidkaart opnieuw geactiveerd worden en blijft die 
zo geldig voor het volgend wandeljaar. Dus draag er goed zorg voor. Het nieuwe wandeljaar bij Wandelsport 
Vlaanderen zal lopen vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

IVV stempels verdwijnen:

Wandelsport Vlaanderen heeft de samenwerking met de IVV stempels stopgezet. Dus vanaf 2022 kunnen er 
geen IVV stempels meer bekomen worden. Vanaf heden stopt de verkoop van IVV stempelboekjes. Opgepast 
de normale stempelboekjes blijven wel bestaan.

Wandeltrofee West Vlaanderen:

Bij deze melden wij dat onze wandelvereniging opnieuw zal deelnemen aan de wandeltrofee  
West-Vlaanderen, dat betekent dat men op onze wandeltocht Rondom Wakken van 28.05.2022 opnieuw zal 
kunnen deelnemen aan een 42 of 50 km wandeltocht. Dus begin nu maar te trainen.

Inschrijvingsgeld wandeltochten 2021:

Bij deze melden wij ook dat het inschrijvingsgeld voor deelname aan de wandeltochten voor clubleden 1,50 
euro zal blijven en voor niet-leden zal de prijs opgetrokken worden naar 3 euro, dus als u wandelaars kent die 
nog geen lid zijn breng ze gerust mee, bij ons kunnen ze als lid wandelen aan de helft van de prijs. 

(Georges)
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Coronawandelingen in 
Schuiferskapelle en Tielt

kenden veel bijval!

Schuiferskapelle een voltreffer

Na de succesrijke coronawandeling in Dentergem heb-
ben onze parcoursmeesters Didier, Omer en Frank in 
deze moeilijke tijd nog twee wandelparcours op kaart ge-
zet, te beginnen met een prachtige landelijk parcours in 
de driehoek van Schuiferskapelle - Egem en Tielt. De vele 
honderden wandelaars die eraan deelnamen waren vol 
lof over deze parcours en spraken hun bewondering uit 
over deze organisatie. Vooral de landelijke wandelwegen 
vielen in de smaak bij de wandelaars alsook de prachti-
ge vergezichten vanop de heuvelrug te Tielt waren een 
oog voor de vele fotografen, zodat wij menige mooie 
beelden te zien kregen op Facebook. Er was ook veel lof 
over de prachtige toiletten aan de start en aankomst te 
Schuiferskapelle. Een minputje was echter dat er geen 
horecazaken open waren op de parcours, maar daar is 
intussen verandering in gekomen. Een puntje was zeker, 
wandelaars tevreden, wij ook tevreden en dus keken wij 

vol belangstel-
ling uit naar 
onze volgende 
Coronatocht.

Poelbergtocht Tielt een voltreffer van formaat

Onze derde coronawandeling op een rij was er eentje 
om duimen en vingers van af te likken. Met name onze 
Poelbergtocht werd op kaart gezet door parcoursmees-
ter Frank Tanghe, die vooral de mooiste plekjes opzocht 
in de omgeving van Tielts mooiste molen. Zowel de kor-
te als de lange afstandswandelaars kregen een prachtig 
zicht van op de bekende heuvel over de mooie molen. 
De lange afstanden trokken hierop door de mooie Mei-
kesbossen en konden er genieten van zowel de mooie 
veldwegels alsook van de prachtige bospaden om ach-
teraf voor een tweede maal de heuvelrug te beklimmen. 
Hierna vervoegden zei de andere afstanden waarmee ze 
verder konden genieten van landelijke veldwegels alsook 
van de prachtige oude voetweg langs de spoorwegbed-
ding, voor vele wandelaars een eerste kennismaking. 
We eindigen deze aan café De Loskaai en daar mochten 
de wandelaars sedert lange tijd hun dorst lessen op het 
mooie terras 
en zeg dat daar 
gretig gebruik 
van gemaakt 
werd terwijl 
ze nakaarten 
over de moei-
lijke corona-
tijden voor de 
w a n d e l a a rs , 
maar in het 
bijzonder over 
het mooie par-
cours. En nu 
maar verder 
uitkijken naar 
onze komende 
tochten.
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Familieberichten
Vol droefheid melden wij u het overlijdensbericht van de heer Frans Claeys,  
vader en opa van onze trouwe medewerkers Claeys Didier, Jordy en Bieke Claeys.

Wij wensen deze familie veel sterkte toe in deze droevige tijden.

Opnieuw annulering van  
Tielt Zomert tocht

Al moeten wij bekennen dat er hier en daar al georganiseerde wandelingen doorgaan, maar daar er heel wat 
komt bij kijken stonden wij ook vol verwachting uit te kijken wat er met onze Tielt Zomert wandeling van zater-
dag 10 juli 2021 zou gebeuren, vooral dat de accommodatie van het ietwat kleine Ontmoetingcentrum.  

Het was met een ietwat bang hartje toen wij de aanvraag indienden bij het stadsbestuur. Hun antwoord was 
dan ook formeel, een grote “Neen“, zij benadrukten dat de veiligheidsnormen niet op de juiste manier konden 
nageleefd worden, de zaal te klein, ingang en uitgang te klein, onvoldoende toiletten enz…. . 

Zodus beste wandelvrienden zagen wij ons opnieuw genoodzaakt deze tocht te annuleren met de hoop dat 
alles zal versoepelen en uitkijken naar wat volgt.
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Wandelaars in de kijker
Geert, Ann en Katrien een wandelend triootje

Voor onze rubriek wandelaars in de kijker gingen wij 
ons oor te luister leggen bij onze webmaster Geert 
Denoo, zijn vrouwtje Ann Naert en haar zusje Katrien 
Naert, een wandelend triootje langs onze Vlaamse 
wegen.
Geert en Ann kwamen onze club vertegenwoordigen 
in oktober 2014, werden er volwaardig lid en dit na-
dat zij eigenlijk kennis maakten met de wandelsport 
via knooppunten wandelingen en zo overschakelden 
naar georganiseerde wandeltochten waar ze de smaak 
te pakken kregen en kennismaakten met vele nieuwe 
onbekende plekjes in Vlaanderen via de mooi uitge-
pijlde tochten.

Geert en Ann waar wandelden jullie het liefst?
Wij wandelen het liefst in een bosrijke omgeving waar 
de natuur de nodige rust kan brengen. De wandel-
tochten gaan ons niet om het maximaal aantal km te 
wandelen maar wel om van de omgeving te genieten 
en prachtige foto’s te nemen. Ook tijdens de vakanties 
zoeken Ann en ikzelf  ook altijd interessante wandel-
routes op zoals op Kreta de Samariakloof of de Gei-
erlay hangbrug in Môrsdorf in Duitsland. Tijdens het 
voorbije coronatijdperk hebben wij toch het wandelen 
opzij geschoven dit ook mede door zelf het verdomde 
virus opgelopen te hebben, maar ik moet toegeven 
van als alles terug bij het oude is gaan we er terug voor 
gaan, dit als voorheen terug een 100-tal wandelingen 
van een gemiddelde afstand van 10 km.

Intussen verzorgd u ook onze website en facebook 
pagina:
Geert: enkele jaren terug werd me gevraagd met de 
komst van Social Media zoals Facebook en Instagram 
of ik dit wilde up-to-date houden. Overigens voor de 
website kan ik dit ook verzorgen. In het begin hadden 
we een 65 “vind ik leuks” op onze Facebook maar nu 
ben ik  supertrots te mogen meedelen dat we reeds 
1200 “vind ik leuks“ hebben verzameld. Een interes-
sant medium ook om onze wandeltochten nog meer 
in de kijker te stellen.
Op mijn wandeltochten heb ik natuurlijk oog om leuke 
foto’s te nemen dit voor het clubboekje of om updates 

te maken voor Facebook. Dit maakt het voor mij ook 
spannend.

Uw triootje zijn intussen ook medewerkers 
geworden:
Op eigen organisaties helpen wij ook een handje als 
daarom gevraagd wordt, dit meestal op de lange af-
standswandelingen. Ook hier kunnen wij ons thuis vin-
den en dan neem ik ook foto’s van de medewerkers.

Katrien een straffe wandelmadam:
Nu krijgen wij vooral de zusjes Ann en Katrien aan het 
woord, vooral Katrien is een vlotte praatster. Voor Ka-
trien lid werd bij de Watewystappers ging ze samen 
met haar gezin eigenlijk al heel regelmatig wandelen. 
“ We zijn jaren op vakantie geweest naar Oostenrijk en 
nadien naar Frakrijk. Daar deden wij tochten van ge-
middeld 10 uren in de bergen met een hoogteverschil 
van 800 tot 1000 meter. Soms ook eens van berghut 
naar berghut en ingebonden over gletsjers. Het wan-
delen is altijd een hobby geweest! Ik ben ook al jaren 
lid van de Brugse bergsteigers, natuurvrienden die ook 
wandelingen organiseren in binnen- en buitenland.”
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U gaat veel wandelen met Geert en Ann:
Eén jaar ben ik mee geweest met Ann en Geert naar de georganiseerde wandelingen, maar dan als niet lid van 
een wandelclub. Het tweede jaar in 2017 heb ik me dan lid gemaakt van de Watewystappers doordat Ann en 
Geert reeds lid waren. 

Ann: als zusjes stappen jullie op veel weekdagwandeling 
Ann sprong eventjes in: “In de week gaan we vooral wandelen in West- en Oost- Vlaanderen. Als Geert mee gaat 
in het weekend durven we al eens buiten Oost- en West-Vlaanderen gaan om eens een totaal andere omgeving 
te verkennen.”

Jullie gaan ook samen met de hondjes op stap:
Katrien: “ Omdat ik nog werk in schiften als verpleegkundige wandelen wij dichter bij huis. Als ik in de voormid-
dag moet werken gaan we wandelen in de namiddag en omgekeerd. We wandelen vooral voor onze fysiek maar 
daarnaast ook om de vele mooie plekjes en natuur te verkennen en te bewonderen die we hier hebben in ons 
Belgenland.”
Ann pikt even in: “Tijdens het wandelen praten we eigenlijk over alles en nog wat, familie, onze kinderen, het werk, enz… 
We hebben ook een afspraak dat we afwisselend rijden en die niet moet rijden trakteert op de wandeling“.
Katrien over de hondjes:  “Meestal gaan onze hondjes mee. Ze zijn van kleinsaf gewoon aan elkaar en kunnen 
zonder problemen samen mee in de auto, ook op de wandelingen doen ze het goed samen.
In 2019 ben ik gestart als vrijwilliger en heb al meegeholpen op verschillende rustposten. Als medewerker sta ik 
meestal aan de bediening van koffie, soep, broodjes en soms eens aan de bonnetjes. In coronatijd iets minder 
gewandeld maar af en toe toch eens een coronawandeling gewandeld, georganiseerd door verschillende clubs, 
mooie wandelingen, dat wel, maar ik miste toch het sociale van het samenkomen om zich in te schrijven, de 
rustposten en dergelijke toestanden.”

Met deze namen wij afscheid van ons blauw triootje en hun lieve hondjes.                (Georges)

Wandelaars in de kijker
Geert, Ann en Katrien een wandelend triootje
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PRAKTISCHE INFO

Start  : OC CLUB 77
Adres  : Henri D’Hontstraat 41, 8700 Schuifferskapelle - Tielt
Afstanden : 7 - 12 - 18 en 24 km
Extra  : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  

SCHUIFFERSKAPELLE

Groen licht voor 
onze zomertocht!

Na het slechte nieuws volgde dan het goede nieuwe, via het stadsbestuur kregen wij dan de  
melding dat onze Zomertocht op 28 augustus 2021 groen licht krijgt wat betreft de organisatie.  
Aangezien de corona besmettingen de diepte induiken en de accommodatie er veel beter uitziet in O.C Club 
77 zouden er geen problemen meer mogen zijn. Dit alles is natuurlijk onder voorbehoud dat de virus verder  in 
dalende lijn gaat, maar kom op “Hoop doet leven” en wij hebben hoop.

Nu kunnen onze parcoursmeesters starten aan het uittekenen van de verschillende parcours van  6-12-18 en 24 
km in een glooiend landschap rondom Schuiferskapelle, Egem en Tielt. Uit ervaring weten wij dat wij andermaal 
kunnen rekenen op een prachtig wandelgebied overgoten met veel natuur doorkliefd met goed begaanbare 
veldwegels. Ook de rustposten zullen opnieuw in gebruik genomen mogen worden zodat men ten gepaste tijde 
zal kunnen genieten van een natje en een droogje.

Wij hopen dan ook veel van onze clubleden te mogen verwelkomen op onze eerste organisatie van 2021,  
waarvoor wij u dankbaar zullen zijn, ook voor het bestuur waren het moeilijke tijden maar nu hopen wij met 
opgegeven hoofd opnieuw van start te kunnen gaan.

Tocht meetellend

voor de spaarkaart

ambachtelijk koffie.
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Agenda

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 27 februari 2021

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 18 april 2021

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 22 mei 2021

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 20 juni 2021

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 10 juli 2021

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 28 augustus 2021

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 31 oktober 2021

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 4 december 2021

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 11 december 2021

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


