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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, bestuurs- en 
clubleden en medewerkers

Na ruim 18 maanden van Covid 
tijd is eindelijk de tijd aangebro-
ken van opnieuw organiseren. 
Zo mochten wij vol verwachting 
opnieuw onze Zomertocht op de 
rails zetten, weliswaar onder de 
strikte Corona voorwaarden.

Ondanks dit alles konden wij 
spreken van een grandioos  
succes al moeten wij vaststellen dat clubleden en medewer-
kers een afwachtende houding aanhielden.

Onze twee aankomende wandelingen, hetzij onze herfsttocht 
op zondag 31 oktober 2021 in Aarsele en onze Sinterklaas- 
wandeling op zaterdag 4 december 2021 in Dentergem, zijn 
onze eerst volgende activiteiten. Hopelijk krijgen onze cluble-
den meer vertrouwen in het wandelen en mogen wij op deze 
activiteiten meer clubleden ontvangen.

Buiten deze twee activiteiten  verwachten wij eveneens veel 
leden op onze inschrijving dag op zaterdag 13 november 2021, 
die op deze speciale dag bij een koffietje en taartje hun lidkaart 
kunnen vernieuwen. Wij hopen er vooral op dat onze leden 
opnieuw hun lidmaatschap zullen vernieuwen.

Daarbuiten nodigen wij ook alle leden uit op ons jaarlijks  
clubfeest op zaterdag 11 december 2021 in feestzaal Shamrock 
te Tielt. Meer hierover verder in dit clubboekje.

Iedereen zal ook opmerken dat ons lidgeld iets duurder  
geworden is, dit is een noodzakelijke taak aangezien alles 
duurder gekomen is, huur van zalen, verzekeringen, huur  
bergplaatsen enz.. Na jaren hetzelfde tarief aangehouden 
te hebben zijn wij uiteindelijk verplicht ons lidgeld aan te 
passen willen wij onze leden verder de nodige formaliteiten  
aanbieden. Wij hopen op uw begrip.

Buiten dit alles laat ik als slot nog weten dat er binnenkort een 
nieuw bestuurslid onze rangen komt vervoegen. Het wordt 
een vervanging van onze secretaris die wegens ouderdom 
zijn taak zal doorgeven, maar het bestuur niet zal verlaten.  
In ons volgend boekje hier meer over.

Tot slot kijk ik vol belangstelling uit u allen te mogen begroeten 
tijdens onze volgende activiteiten.

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  : Felix D’Hoopstraat 5 bus 1, 8700 Tielt
 Tel  : 0476 96 56 68
 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

Prestatiebladen:

Ons wandeljaar loopt ten einde, op zondag 31 oktober 2021 sluiten wij ons wandeljaar af en op maandag 1 november 2021 geven 
wij het startsein voor het wandeljaar 2022. Wij leggen er vooral de nadruk op dat alle volle prestatiebladen op het secretariaat moe-
ten binnen zijn tegen uiterlijk 5 november 2021 wil men genieten van de prestatiegeschenken. Prestatiebladen die buiten die datum 
binnenkomen tellen niet meer mee in de uitslag. Alleen volle bladen komen in aanmerking.

Nieuwe prestatiebladen:

Op maandag 1 november 2021 met de start van ons nieuw wandeljaar worden ook onze nieuwe prestatiebladen in gebruik geno-
men. Voor 2022 zij dit licht blauwe formulieren. De oude witte formulieren zijn na 31 oktober niet meer geldig. Iedereen zal per post 
een nieuw prestatieblad ontvangen. Opgepast, het nieuwe prestatieblad mag pas gebruikt worden vanaf maandag 1 november 2021.

Nieuwe leden zijn altijd welkom:

Ken je vrienden, familieleden of kennissen die van de wandelsport houden? Breng ze gerust mee naar één van onze activiteiten en 
laat ze kennis maken met onze clubwerking. Zo kunnen wij ze helpen warm maken om bij ons actief lid te worden. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugde.

Clubfeest 2021:

Op zaterdag 11 december 2021 gaat ons jaarlijks clubfeest door in feestzaal Shamrock. Verder in dit clubtijdschrift vind je alles over 
deze feestdag. Noteer alvast deze datum in uw agenda, want niemand zal dit schitterend clubfeest willen missen.

Clubkledij:

Bij deze melden wij dat clubleden die belangstelling vertonen voor het aankopen van clubkledij deze kunnen aankopen op onze 
Herfsttocht te Aarsele, Sinterklaastocht in Dentergem en op de inschrijving dag (zie verder dit boekje).

Wat kost een lidkaart in 2022:

Lange tijd hebben wij er ons aan gehouden ons lidgeld zo laag mogelijk te houden, maar aangezien alle onkosten zoals huren zalen, 
bergplaatsen, verzekeringen en nog zoveel andere dingen duurder worden, hebben wij besloten ons lidgeld op te trekken naar 20 
euro, waarvan u nog steeds 15 euro terug krijgt van de mutualiteit. Kinderen beneden de 12 jaar betalen 12 euro. Wij danken u 
alvast voor het begrip en het vertrouwen dat u stelt in onze wandelclub.

Onze voorzitter opnieuw verkozen in de raad van bestuur:

Zopas is onze voorzitter Didier opnieuw verkozen in de raad van bestuur van wandelsport Vlaanderen.  
Hij zal er zetelen als bestuurder in de werkgroep “Kwaliteit”. Wij wensen hem veel succes.

Wandelboekje Limited Edition:

Dit wandelboekje kan in onze streek ingeleverd worden op volgende adressen:

14 november: Keignaerttrippers Oostende

28 november: wandelclub Aalter

16 december: nooit moe Boezinge in Ieper

Daar kan u uw boekje inwisselen voor een rugzak of een Poncho

(Georges)
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Zomertocht start in Mineur

Familieberichten

Plaats van afspraak voor onze Zomertocht was zoals gebruikelijk Club 77 in het polderdorpje Schuiferskapelle. 

Maanden lang hebben wij uitgekeken naar de heropstart van onze Zomertocht, maar jammer genoeg werd het 
echter een start in Mineur. Slechts 540 deelnemers passeerden de inschrijvingstafel waarvan er slechts 108 
Watewystappers op het appel verschenen, wat echt een mineur is voor een club van omzeggens 500 leden. Wel 
mochten wij 94 niet-leden verwelkomen waarvan een 6-tal lid werden van onze wandelclub.

De weergoden waren ons niet gunstig gezind en van in 
de vroege morgen hadden wij af te rekenen met regen-
buien wat met zich teweegbracht dat de vroege wan-
delaars maar met mondjesmaat binnen strompelden. 

Ook tijdens de voormiddag kwam er geregeld regen-
buien boven Schuiferskapelle en als kers op de staart 
kregen wij rond de middag nog een echte stortbui aan-
geboden. Met dit slechte weer als bondgenoot kwa-
men de wandelaars maar traagjes voorbij de inschrij-
vingstafel. Nochtans waren de deelnemers allemaal 
uiterst tevreden over het aangeboden parcours, onze 
parcoursmeesters Didier en Frank  hadden alles uit de 
mouw geschud om een volledig nieuwe omloop op 

kaart te zetten, gekruid met vooral onverharde veldwegels en natuurdoorsteken, wat resulteerde in veel lof van 
de wandelaars. Ook de aangeboden rustpost in Taverne de Watewy was een schot in de roos waar iedereen kon 
genieten van een heerlijke pint of frisdrank. Ook de organisatie binnen de startplaats, waar alles ingericht was 
volgen de covid normen was een schot in de roos en onze talrijke medewerkers bedienden de wandelaars op 
een coronaveilige manier. Kortom, alles gezien was het bestuur toch nog tevreden over het geheel en nu maar 
hopen dat onze eigen clubleden massaal buitenkomen voor onze volgende Herfsttocht van zondag 31 oktober 
2021 in O.C. Aarsele.

           (Georges)

Langs deze weg wensen wij Hubert Braeckevelt en Frank Tanghe een spoedig herstel toe die herstellend zijn 
van een heelkundige ingreep.

Wij hopen hun opnieuw vlug in ons midden te zien. 

Verder ook een spoedig herstel aan leden die buiten ons weten herstellend zijn van één of andere ziekte, ook 
voor hun een spoedig herstel.
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Herfsttocht door Aarsele
zondag 31 oktober 2021

Het is zover, de zomer laten wij achter ons en nu kunnen wij genieten van de prachtige herfstperiode. Een pe-
riode die wij binnenstappen met onze jaarlijkse Herfsttocht in de deelgemeente Aarsele. Vandaag vooral niet 
vergeten uw wekker te verplaatsen naar het winteruur.
Aarsele is de grootste deelgemeente van Tielt en kende een bewogen geschiedenis in het verleden. Waarvan wij 
vooral onthouden de zware vliegtuigramp op zondag 2 oktober 1971. Op het kerkhof van Aarsele is een speciaal 
grafmonument voor de slachtoffers opgericht.

Met dit klein stukje geschiedenis in gedachten 
en in deze schitterende herfstperiode waarin 
de blaadjes de weg naar moeder aarde banen 
kunnen wij met volle teugen genieten van een 
waar kleurenpallet, altijd iets specialer dan in 
de zomermaanden.

Wie van dit moois wil genieten mag zeker niet 
ontbreken op deze alom gekende Herfsttocht 
op zondag 31 oktober 2021, in dit rustige dorp-
je gelegen op de heuvelrug. Men zal er kunnen 
genieten van de vele prachtige natuurpaden 
en krijgen naargelang de gekozen afstand van 
6-12-18 en 24 km, prachtige parcours aangeboden in de groene long tussen Aarsele en Wontergem, waar de 
vele wandelvriendelijke paadjes, goed begaanbare veldwegels, hun opwachting maken.

De korte afstand van 6 km stappen langs rustige kleine wandelpaadjes rond het dorpscentrum door een prach-
tige natuur. Voor de 12-18 en 24 km stappers zochten wij rustige landbouwwegen richting het Oost-Vlaamse 
Wontergem, een landelijk dorpje omringt door prachtige natuur. Rusten doen wij hier in de gezellige parochie-
zaal.

Na de verfrissing maken de 18 en 24 km een lus in een prachtig natuurgebied aan de rand van het moerasgebied 
en komen hierna terug naar de rustpost. Hierop keren de 12-18 en 24 km stappers langs prachtige graspaden 
door het natuurgebied aan de boorden van de Speibeek, tussen struiken en weilanden in een waaier van  groen 
welke in de herfstperiode zorg dragen voor een prachtige fauna en flora. Stilletjes bereiken wij het einde van 
deze prachtige tocht die een echte natuurliefhebber zeker niet mag missen.

(Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start  : Cultureel Centrum
Adres  : Schoolstraat 1 A , 8700 Aarsele
Afstanden : 6 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen  : Van 6.00 u tot 15.00 u
Extra  : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  

AARSELE
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Wandelaars in de kijker
Willy Billiet en Rolanda De Ceuleners 

“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan“

Wanneer wij spreken over Rolanda en Willy van de  
Watewystappers dan weet iedereen dat wij het  
hebben over de twee sympathieke medewerkers die 
reeds van bij het ontstaan van onze wandelclub, zo’n 
kleine 20 jaar geleden, steeds paraat stonden om op 
onze eigen organisaties van ‘s morgens 7 uur tot het  
einde van de dag klaar te staan om hetzij de  
wandelaars te bedienen en anderzijds zoals Rolanda de  
afwas te doen. 

“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan“

Toen wij na Corona vernamen dat onze Willy en  
Rolanda het voor bekeken hielden en hun taken  
hopelijk aan iemand anders zouden overgeven,  
brachten wij hun een bezoekje en wilden hun 
nog eventjes in de kijker stellen. Babbelen  
kunnen ze als geen één en Willy gaf ons  
seffens te verstaan dat er een tijd van komen is en 
een tijd van gaan. “Voor ons is het dan zover“, zei  
Rolanda  “Ik ben 89 jaar oud en Willy is er 84 jaar 
en wij zijn lid geworden van de club in 1999 om  
onmiddellijk als helpers ingeschakeld te worden, maar 
nu gaan wij het rustiger aan doen, want Willy is niet 
meer zo goed te been“.

Van onze job moesten ze afblijven:

Willy vulde Rolanda aan “wij hielpen steeds in de 
startzaal en hadden er onze eigen taken, ik bestelde 
de wandelaars aan de toog en Rolanda deed de afwas 
en na de wandeling hielpen wij met de opkuis. Maar 
van onze taken moesten ze afblijven, niemand moest 
zich met ons werk moeien want wij deden altijd ons 
best. Ik maakte de glazen vuil en mijn vrouw maakte 
ze proper”.
Rolanda pikte hier onmiddellijk op in: “Wij deden 
dit graag en wij mogen ons gelukkige achten dat wij 
steeds in een goede ploeg mochten werken, allemaal 
brave en goede medewerkers, wij zijn hun dankbaar 
al die tijd met hun te hebben mogen samenwerken“.

Wij hebben ook veel gewandeld:

Rolanda: “Wij hebben ook veel gewandeld, kijk wij 
hebben nog al onze wandelboekjes, wij stapten steeds 
tussen de 12 en 15 km. Iedereen kende ons en voor 
wij aan de wandeling begonnen dronken wij een kom 
soep en aten wij onze boterhammen op. Wij hielden 
van de natuur, maar commentaar over de tochten 
hadden wij niet, voor ons deed iedereen zijn best.” 
Willy: ”Wij verplaatsten ons in die tijd met de trein en 
maakten er zo een gezellige dag van”.

Nu nog wandelen in de buurt:

Willy: “Wij doen het nu allemaal wat kalmer aan, 
ieder dag maken wij een wandeling in de buurt van  
ongeveer een uurtje. In  de tijd waren wij sportieve 
mensen, wandelen en fietsen waren onze geliefde 
sporten maar na coronatijd zijn wij met alles gestopt. 
Ik voelde mij niet zo goed en daarbij kwam nog het 
verlies van enkele goede vrienden en familieleden wat 
mij erg aangegrepen heeft. Hierdoor namen wij het 
besluit alle activiteiten op een laag pitje te zetten”.
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Wij zullen het missen:

Rolanda: “Wij zijn gelukkig te horen dat alles goed gaat binnen de wandelclub. Wij zullen dit allemaal missen, 
maar je bent ons nog niet kwijt zulle want wij zullen nog regelmatig aanwezig zijn op de eigen organisaties  
alsook op de andere activiteiten zoals clubfeesten enz… Maar zoals wij eerder zegden in deze reportage 
“Er is een tijd van komen en van gaan“ en voor deze twee sympathieke is het laatste aangekomen.

Dankwoordje van het bestuur:

Rolanda en Willy, wij houden het kort, maar langs deze weg willen wij u beiden bedanken voor alle bewezen 
diensten en de vele uurtjes die jullie besteed hebben voor het welzijn van onze wandelclub. Wij wensen u  
beiden het beste voor de toekomst en hopen u nog regelmatig te mogen zien op onze activiteiten. 
Dit namens het volledige bestuur.

                                                                                                                    (Georges)

Wandelaars in de kijker
Willy Billiet en Rolanda De Ceuleners 
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Uitnodiging voor vernieuwing Lidgeld 2022
     Zaterdag 13 november 2021

Zoals iedereen weet, sluiten wij ons wandeljaar af op zondag 31 oktober 2021 en starten wij het nieuwe wan-
deljaar 2022 op maandag 1 november 2021.
Dit betekent dat wij u beleefd uitnodigen het lidgeld voor 2022 te betalen en dit kan op 3 verschillende moge-
lijkheden, die wij hier duidelijk meegeven.

Hoe en wanneer uw lidmaatschap vernieuwen?

- Men kan zijn lidkaart voor 2022 vernieuwen vanaf 1 oktober 2021.
- Dit kan nog altijd via de elektronische weg, via e-mail secretaris@watewystappers.be 
- Kan ook op de wandeling van zondag 31 oktober 2021 op de herfsttocht in Aarsele
- Aan te raden is het lidgeld te vernieuwen op de inschrijving dag !!!!!

Hoe verloop deze inschrijving dag?
Net als de voorgaande jaren organiseren wij een inschrijving dag welke doorgaat op zaterdag 13 november 2021 
in zaal “ Buurthuis”, Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt en dit tussen 09u30 en 12 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
 - Iedereen die zijn lidkaart komt vernieuwen krijgt gratis koffie en taart.
 - De lidkaart wordt onmiddellijk overhandigd na betaling.
 -  Aan te raden is uw lidgeld te betalen tegen 8 november 2021 via overschrijving en tevens zijn 
    hernieuwingsformulier tegen die datum te bezorgen op het secretariaat. 
    Deze personen moeten dan niet aanschuiven op de inschrijving dag en krijgen onmiddellijk alle
    documenten mee samen met de wandelboek Walking in Belgium, prestatiebladen, 
    wandelboekjes en zijn formulier voor de mutualiteit (teruggave lidgeld). 
    De clubleden die 25 of 50 tochten bijeen wandelden krijgen ook hun geschenk mee.
 - Wij vragen zoveel mogelijk deze methode te gebruiken en aanwezig te zijn op deze inschrijving dag.
 - Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
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Hoeveel kost een lidkaart in 2022?

Voor een volwassen persoon bedraagt het lidgeld voor 2022: 20 euro
Voor kinderen onder de 12 jaar: 12 euro

Iedereen krijgt een formulier voor de mutualiteit voor teruggave van het lidgeld.

Onze leden krijgen gratis de wandelboek Walking in Belgium (1 per gezin), wandelboekjes, clubboekje, presta-
tiegeschenken voor gewandelde tochten van 25 - 50 en 100 tochten en naamklevers (op aanvraag).

Hoe betalen?

- Door overschrijving vanaf 1 oktober 2021 op rekeningnummer 
 BE 50 9799 6892 4618 met vermelding lidgeld 2022 en naam. 
- Op de inschrijving dag ter plaatse.
- Op de wandeling van zondag 31 oktober 2021 in Aarsele.
- Men krijgt zijn lidgeld terugbetaald van de mutualiteit vanaf 1 januari 2022.

Zo beste wandelvrienden, hiermee hopen wij duidelijk te zijn wat betreft het lidmaatschap 2022. Wij hopen dan 
ook dat wij u allen in 2022 verder als lid van de Watewystappers mogen begroeten. Breng gerust vrienden en 
kennissen mee, die zijn steeds welkom.     

(Georges)

Uitnodiging voor vernieuwing Lidgeld 2022
     Zaterdag 13 november 2021
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Sinterklaastocht 
te Dentergem 

zaterdag  4 december 2021
Na een wandelseizoen met vallen en opstaan staan wij op zaterdag 4 december 2021 klaar in het OC van  
Dentergem voor onze laatste wandelorganisatie van 2021. Deze tocht krijgt zoals gebruikelijk in deze periode 
waarop de brave Sint de lieve kindjes bezoekt, eveneens de naam mee van Sinterklaastocht. Het zal vandaag 
vooral genieten zijn van de vele herfsttaferelen, terug te vinden op de mooie wandelparcours tussen Dentergem 
en Markegem.
 
Zoals gewoonlijk zijn wij op zoek gegaan naar 
de vele kerkwegels die beide dorpen met  
elkaar verbinden, afwisselend gelang de  
gekozen afstand. Vandaag is er opnieuw keuze 
tussen afstanden van 7 - 12 - 18 en 24 km.

De 7 km verkennen vooral het moois rond 
het gezellige dorpje waar ze verrassend veel  
kerkwegels in verschillende groene zones  
onder de voeten geschoven krijgen. Rusten 
doen ze in de gezellige startplaats waar men 
kan genieten van een natje en een droogje.

De 12-18 en 24 km lopen verder langs aange-
name en gezellige veldpaden omringd door 
kleine kerkwegels om zo de rust te bereiken 
in zaal Pax in Markegem. Na de rust keren de 
12 km stappers op hun stappen terug terwijl 
de twee langste afstanden de natuur opzoeken 
in het natuurreservaat de Baliekouter waar 
het genieten is van de goed begaanbare bos- 
paden in een prachtige fauna en flora die in deze  
wintertijden prachtig tot hun recht komen. Na wat kuieren langs de Mandelvallei kan men opnieuw gaan rusten 
in de Pax.

Nu keren de 18 en 24 km samen met de 12 km op hun stappen terug. Nu bewandelen ze vooral goed begaanbare 
veldwegen die zorg dragen voor een wandelbelevenis om zo de start te bereiken. Na een rustpauze maakt de 24 
km nog een plaatselijk rondje rond de dorpskern.

Beste Watewystappers, breng gerust vrienden en kennissen mee die op deze laatste wandelorganisatie van 
2021 kennis kunnen maken met onze wandelvereniging, want nieuwe leden zijn nog altijd welkom. Wij zijn er 
trouwens van overtuigd dat niemand van onze leden deze laatste eigen organisatie van 2021 wil missen.

(Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start  : OC Dentergem
Adres  : Wontergemstraat 7 3 , 8720 Dentergem 
Afstanden : 7 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen  : Van 6.00 u tot 15.00 u
Extra  : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  

DENTERGEM

Tocht meetellend

voor de spaarkaart

ambachtelijk koffie.
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Wij nodigen iedereen uit 
op het clubfeest van 2021

op zaterdag 11 december 2021
De kogel is door de kerk, eindelijk kunnen wij eens terug samenkomen om te feesten op zaterdag 11 december 
2021 voor het jaarlijks clubfeest.

Na de moeilijke Covid 19 periode is het ogenblijk aangebroken om onze clubleden te belonen voor hun inzet 
met een schitterend clubfeest waarop wij alle clubleden met familie uitnodigen om te genieten van alle lekker-
nijen die op tafel gebracht zullen worden.

Net als voorgaande jaren spreken wij af in feestzaal Shamrock, Euromarktlaan 24 in 8700 Tielt.

Al onze voorgaande jaren waren ons clubfeest een overdonderend succes met telkens een 200 aanwezigen die 
kunnen genieten van een heerlijk eetfestijn. Ook dit jaar zal het weer zo wezen, want de prachtige omkadering 
van feestzaal Shamrock zal andermaal borg staan voor een grote feeststemming. Alles mooi ingekaderd met 
natuurlijk heerlijke gerechten op tafel gebracht door het verzorgde keukenpersoneel.  
Daarom hopen wij U allen opnieuw te mogen verwelkomen op dit clubfeest.

Ondanks de stijgende prijzen kunnen wij met fierheid meedelen dat wij onze deelnameprijs uitzonderlijk laag 
kunnen houden, het clubbestuur zal zoals steeds een stukje bijdragen als beloning voor de trouwheid van zijn 
leden.

Hieronder een volledig overzicht van dit feestgebeuren

Zoals vermeld gaat het feest door in feestzaal Shamrock, Euromarktlaan 24 in 8700 Tielt.  
Er is ruime parking voorzien.

De deuren gaan open om 11u30 en vanaf dan kan men genieten van een aperitief met hapjes.  
Om 13.00 uur schuiven wij dan de voetjes onder tafel voor het volgende feestmaal:

Aperitief

b

Cava	en	jus	of	andere	dranken	met	4	hapjes

b

Warm	Buffet
Gebakken	parelhoen,	calvadosroomsaus,	gestoofde	wortelen	en	kroketjes

Varkensgebraad	“blackwell”	gebraiseerd	witloof	met	verse	frietjes
Gebakken	koolvis	in	witte	wijnsaus,	tomaat,	kruiden	en	pureeaardappelen

b

Dessert

Mokka	en	chocolademousse		van	het	huis

b

Wijnen	en	waters	inbegrepen

(Georges)
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Wij nodigen iedereen uit 
op het clubfeest van 2021

op zaterdag 11 december 2021

Deelnameprijs voor dit uniek feest:

  Clubleden   : 40 €

  Niet – leden   : 50 €

  Kinderen – 12 jaar  : 20 €

Hoe inschrijven:

  Inschrijven kan door de inschrijvingsstrook in te vullen en te bezorgen op het  
  secretariaat, Industrielaan 3, bus 4 in 8820 Torhout.

  Dit uiterlijk tegen vrijdag 3 december 2021, of bij één van de bestuursleden,  
  op één van de komende wandelingen of per mail aan: secretaris@watewystappers.be .

  Het deelnamebedrag kan gestort worden op clubrekening met vermelding naam en  
  aantal personen, op het rekening nummer BE 9799 6892 4618

  

 INSCHRIJVINGSSTROOK
  Naam 1ste persoon :

   2de persoon :

   3de persoon :

   4de persoon :

  Deelnameprijs :

  Leden   :    à 40 euro =  euro

  Niet leden   :    à 50 euro =   euro  

  Kinderen- 12 jaar  :    à 20 euro =   euro

Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 december 2021.

Wij danken U voor uw aanwezigheid.

Het bestuur              

#
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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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BAKKERIJ DRIES
Jules Van Ooststraat 6

8700 Aarsele

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

facebook.com/bakkerij3s


