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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 wandelvrienden, 

medewerkers en bestuursleden

Het afgelopen jaar 2021 was 
opnieuw een moeilijk jaar.

Het coronavirus, met steeds 
wisselende maatregelen zette 
het normale leven op zijn kop.

We zien minder mensen,  
hebben minder contact met 
anderen, bijna geen mogelijk-
heid tot feesten.

Dit weegt op iedereen. We zijn het allemaal beu en we  
kunnen alleen maar hopen dat 2022 ons opnieuw een  
normaler en socialer leven brengt.

Gelukkig hadden we in het afgelopen jaar toch nog de  
mogelijkheid om enkele wandeltochten te organiseren,  
weliswaar met een aantal beperkingen en volgens de  
coronaregels en mits de toestemming van de stad, gemeente 
of verhuurder wat niet altijd gemakkelijk is voor ons als club.

De laatste tocht die we konden organiseren was eind oktober 
in Aarsele, die een succes was gezien de omstandigheden. 
Jammer genoeg kon de laatste wandeltocht en het clubfeest 
begin december niet doorgaan wegens de coronamaatregelen 
wat natuurlijk erg jammer was en laten we duimen dat dit wel 
in 2022 terug kan plaatsvinden.

Ondertussen zitten we als bestuur ook niet stil en is er een 
secretariswissel gebeurd. Georges had te kennen gegeven om 
een stap terug te zetten om de verjonging, vervrouwelijking 
binnen het bestuur door te voeren. Weliswaar blijft Georges 
nog altijd bestuurslid en verantwoordelijk voor de samenstel-
ling van het clubboekje. Bij deze wil ik namens het bestuur 
Georges bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet als 
secretaris en zullen we hem op een later moment dit jaar op 
gepaste wijze bedanken.

De zware taak als secretaris wordt overgenomen door Nicole 
Bruneel in samenwerking met Patrick Biebouw.

Weliswaar met Nicole als aanspreekpunt, contactpersoon 
voor Wandelsport Vlaanderen VZW en het beheer van het 
ledenbestand en andere taken werden onderling verdeeld in 
samenspraak met Patrick. Ik wil Nicole en Patrick veel succes 
toewensen met hun nieuwe taak en ik ben zeker dat ze dat 
goed zullen doen.

We hopen natuurlijk dat we de eerst volgende tocht in 2022 
namelijk de krokussentocht van zaterdag 26 februari met start 
op Campus Reynaert te Tielt terug kan doorgaan, maar voor 
ons is dit op heden nog erg onzeker. Duimen zou ik zeggen.

Tot slot wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2022  
toewensen met het nodige wandelplezier en mag ik jullie 
begroeten op één van de volgende georganiseerde 
wandeltochten.

Uw voorzitter 

Didier Van Nieuwenhuyse

Teksten		 :	Georges	Ditillieu 
    
Foto’s	 	 :	Omer	Velghe	en	
	 	 		Georges	Ditillieu	
	 	 		Cover:	Christophe	Vandenbunder
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  : Nicole Bruneel
 Adres  : Molenakker 14, 8740 EGEM
 Tel  : 0478 98 87 24
 E-mail  : info@watewystappers.be - nicole.bruneel1@gmail.com

Penningmeester

 Naam  : Dominique Maes
 Adres  : Keidamstraat 85, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 61 11 
 E-mail  : domajero@gmail.com
 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

Bestuurder 

 Naam  : Georges Ditillieu
 Adres  : Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
 Tel  : 0477 36 85 16 - 050 66 03 54
 E-mail  : georges.ditillieu@telenet.be
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De allerbeste wensen voor 2022

Dat	elke	nieuwe	dag

Jullie	vrede	geven	mag

En	bergen	van	geluk

Een	heel	jaar	aan	één	stuk

Veel	liefde	voor	elkaar

Een	ongelooflijk	goed	jaar

Ons bestuur wenst u het beste voor het nieuwe jaar 2022
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Belangrijk Clubnieuws

Welkom binnen onze wandelvereniging:

Zoals ieder wandeljaar vallen er enkele leden af, hetzij door ziekte, ouderdom of andere bijzonderheden.  
Wij danken vooral die leden voor hun jarenlange trouwe lidmaatschap binnen onze club en wensen hun 
enigszins een spoedig herstel of anderzijds een mooie toekomst tegemoet. Maar wij mogen ook niet vergeten 
dat verschillende nieuwe leden onze wandelvereniging kwamen versterken, deze mensen noemen wij van 
harte welkom binnen onze club, wij hopen dat zij in ons midden kunnen genieten van veel wandelgenot en 
koesteren de hoop hun binnenkort eens te mogen begroeten op een of andere wandeltocht.

Prestatiebladen:

Langs deze weg willen wij er nogmaals op wijzen dat de blauwe prestatiebladen enkel en alleen mogen  
afgestempeld worden op officiële wandeltochten van Wandelsport Vlaanderen. Coronatochten met  
inschrijving en afstempeling tellen eveneens mee, maar coronatochten zonder inschrijving tellen niet mee.

Wat telt wel mee, als u op reis gaat en maakt daar een uitgestippelde wandeling mag u een stempel halen in 
de toeristische dienst op uw prestatieblad.

Clubboekje:

Zoals u kan zien is ons clubboekje een verkleinde uitgave. Door het wegvallen van vele activiteiten is er ook 
veel minder clubnieuws, dus houden wij het klein.

Moeilijke tijden voor veel wandelclubs:

Wij wandelclubs hebben te maken met moeilijke tijden, van onze 8 organisaties vielen er liefst 6 in het water 
en op de twee andere organisaties hadden wij nog te maken met slechte weersomstandigheden.  
Noodgedwongen hebben wij ons lidgeld ietsje verhoogd, wij zijn vooral onze leden dankbaar die dit op  
sportieve wijze aanvaard hebben en hun geliefde wandelclub trouw zijn gebleven. Wij hopen vooral op betere 
tijden in 2022.

Walking in Belgium:

Zoals gewoonlijk kregen onze leden opnieuw deze wandelboek gratis, één per gezin bij betaling lidgeld.  
Verschillende leden kunnen die boek nog afhalen bij  Hulpsecretaris Patrick Biebouw, Oude Stationstraat 115 
bus 1 in 8700 Tielt en dit na telefonische afspraak op het nummer 0478 44 86 21.

Wijziging secretariaat en taken clubbestuur:

Iedereen zal wel al de geruchten gehoord hebben dat Georges de fakkel van secretaris doorgegeven heeft aan 
mevr. Nicole Bruneel. Hierdoor komt er een verschuiving van taken binnen het clubbestuur, maar verder in dit 
boekje vindt u meer tekst en uitleg hierover.

(Georges)
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Wat brengt ons wandeljaar 2022?

Ons wandeljaar 2022 start opnieuw vol vraagtekens, nochtans komen wij opnieuw op de proppen met een 
gevuld wandelprogramma met liefst 8 eigen organisaties. We beginnen op zaterdag 26 februari met onze  
krokussentocht met start en aankomst in het Koninklijk Atheneum Campus de Reynaert, Stationstraat 67 in 
8700 Tielt. Een tocht die ieder jaar op een ruime belangstelling kan rekenen en gekend is voor zijn prachtig 
parcours. Nu reeds zijn onze parcoursbouwers druk in de weer om andermaal een aantrekkelijk parcours op  
de kaart te zetten.

Het is ook uitkijken wat het zal worden met onze Plattelandstocht vanuit de vernieuwde feestzaal VTI,  
Grote Hulststraat 28 in 8700 in Tielt, andermaal een zeer prachtige en aantrekkelijke wandelorganisatie.

Allemaal mooie voornemens, maar het grote vraagteken is, wat brengt de Corona Pandemie met zich mee? 
Zullen wij opnieuw kunnen organiseren of staan wij andermaal met de rug tegen de muur en moeten wij 
noodgedwongen opnieuw annuleren? Dit is afhankelijk van veel factoren, zoals toelating van Wandelsport 
Vlaanderen, toestemming van het lokale stadsbestuur en anderzijds de toelating van de schooldirecties.  
Dus ook voor ons clubbestuurders is het opnieuw bang afwachten wat het worden zal.  
Maar wij hopen er stellig op dat wij opnieuw coronavrij kunnen organiseren.

Opnieuw twee busreizen in 2022 

In 2022 koesteren wij opnieuw de hoop om twee aantrekkelijke busreizen te organiseren, dit natuurlijk altijd 
met de hoop dat alles normaal kan verlopen.

De eerste busreis zou plaatsvinden op zaterdag 14 mei 2022 aan de rand van de Belgische - Nederlandse grens 
Hulst. Waar wij zouden deelnemen aan de Omloop vestigingsstad Hulst, een organisatie van WSV Zeldenrust. 
Het wordt wandelen in en rond de vestigingen Reynaert De Vos Stad Hulst, over de vestigingswallen, langs 
binnen- en buitenvesten, langs historische poorten en gebouwen en vanaf 14 km door de bossen rond Hulst 
en Clinge.

Een tweede busreis zou gaan naar wandelclub Vos Schaffen, maar de juiste data en naar welke wandeling van 
hun 7 organisaties moet nog worden vastgelegd. Over de beide busreizen komt er later in ons clubboekje  
hierover meer nieuws.

Nu maar hopen dat wij deze feilloos kunnen organiseren.              (Georges)

Rondom de Braakman - Hulst
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Wandelaars in de kijker
Belangrijke bestuurswissel in onze vereniging 

Binnen onze wandelvereniging is er een belangrijke 
bestuurswisseling gekomen, wat vooral een verschui-
ving van taken met zich teweegbrengt. Het is name-
lijk zo dat onze secretaris Georges Ditillieu  zijn taak 
overgedragen heeft aan mevr. Nicole Bruneel , die 
verder zal bijgestaan worden  door Patrick Biebouw 
als hulpsecretaris. Hieronder laten wij deze drie per-
sonen eventjes aan het woord.

Afscheidnemende secretaris Georges Ditillieu:
“Bij deze laat ik u weten dat ik wegens mijn ouder-
dom (78 jaar) en anderzijds wegens gezondheidsre-
denen de zware taak als clubsecretaris voor bekeken 
hou. Ik kwam als bestuurder binnen de club in 2005 
en zal deze verlaten na 17 jaar de taak van secretaris 
uitgeoefend te hebben. Ik heb dit steeds vol overgave 
gedaan en vol liefde voor onze wandelclub. Ik zal  
namelijk de club niet verlaten en zal verder als be-
stuurslid verder de club  ondersteunen met de voor-
naamste taak het samenstellen van ons clubboekje, 
verder zal ik instaan voor het bijhouden van de  
koffiekaarten en het bestellen van de koffie alsook 
het bestellen van de clubkledij. Ik zal verder ook  
functioneren als medewerker op de wandelingen. 
Ik wil er mij namelijk aanhouden de vele clubleden 
te bedanken voor de lange jaren goede samen-
werking alsook het bestuur voor de samenwerking 
Bestuur-secretariaat. Ik voel mij ook verheugd de 
taak van secretaris te kunnen overgeven aan een 
bekwaam iemand als mevr. Nicole Bruneel die wij nu 
aan het woord laten. Hierbij dank ik nogmaals  
iedereen voor de goede samenwerking en ik hoop 
dat iedereen tot een goede samenwerking zal komen 
met mijn opvolgster.

Onze nieuwe secretaris Nicole Bruneel:
Als nieuwkomer binnen ons bestuur verwelkomen 
wij in het bijzonder ons enige vrouwelijke bestuurslid 
mevr. Nicole Bruneel, die meteen de zware taak van 
secretaris op haar schouders zal nemen. Nicole is 
afkomstig uit Egem en is bevriend met ons bestuurs-
lid Omer Velghe. Een paar jaar terug kwam ze onze 
vereniging binnen als gewoon lid, maar was vooral 

vertrouwd met het reilen en zeilen binnen onze  
wandelclub. Nicole was reeds jaren lang vertrouwd 
met secretariaatwerk als reisleidster bij onze sponsor 
De Meibloem en anderzijds bij een wielerverenging 
in Egem. Nu laten wij Nicole eventjes aan het woord.
“Toen ik vernam dat Georges het secretariaat zou 
overgeven en onze voorzitter Didier mij hierover  
aanspraak nam ik het besluit deze taak over te  
nemen. Ik hoop vooral dat ik tot een goede samen-
werking kan komen tussen het bestuur en de huidige 
clubleden. Ik zal vooral alle communicatie met  
Wandelsport Vlaanderen op mij nemen. Verder zal ik  
instaan voor de verzending clubboekjes, versturen 
van briefwisseling bij aanvang nieuw seizoen, het 
bijhouden van inschrijfformulieren en versturen  
prestatiebladen en verder zal ik ook nog verant- 
woordelijke zijn voor de verkoop van clubkledij op 
de wandeltochten. Op de wandeltochten zal ik ook 
steeds aansprakelijk zijn wat betreft vragen van  
clubleden. Ik ben ook ten zeerste verheugd Patrick 
Biebouw naast mij te hebben als hulpsecretaris en 
hoop vooral met hem een goede samenwerking te 
kunnen uitwerken. Ik hoop ook verder met U allen 
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goed samen te werken en indien er vragen zijn kan iedereen vol vertrouwen bij mij terecht. “  
Aldus de woorden van onze nieuwe secretaris Nicole.

Patrick de hulpsecretaris:
Onze Patrick voorstellen hoeven wij zeker niet meer te doen, hij is door iedereen gekend als een trouw en 
hardwerkend bestuurslid. Langs deze weg willen wij wel nog eventjes te taken meegeven die hij als hulp- 
secretaris zal uitvoeren en laten wij hem eventjes aan het woord. ”Als hulpsecretaris hoop ik op een goede  
samenwerking met Nicole en zal ik instaan voor de volgende taken: Ik zal de prestatiebladen bijhouden, dus 
die moeten verstuurd worden naar mijn adres. Mijn taak bestaat er verder in de mailbestanden te updaten, 
info door sturen naar leden per nieuwsbrief. De reservatie zalen, materiaal + bijkomende vergaderingen  
bijwonen. Opmaken verslagen van de bestuursvergaderingen, koffielijst medewerkers bijwerken en daarbij nog 
jaarlijks onze sponsors bezoeken met de bedoeling de sponsoring te verlengen. Ik denk dat met dit alles ik toch 
een belangrijke taak op mijn schouders neem  en hoop zo mijn steentje bij te dragen tot het welslagen van de 
club“.

Beste clubleden hiermee hopen wij dat iedereen voldoende op de hoogte gebracht is wat deze 
bestuurswisseling betreft.

                                                                                                                    (Georges)

Wandelaars in de kijker
Belangrijke bestuurswissel in onze vereniging
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Regen en storm als afsluiter 
van onze Herfsttocht

Na veel wikken en wegen konden wij eindelijk op zondag 31 oktober 2021 onze Herfsttocht in Aarsele organiseren, al 
zij het met veel coronaveilige omwegen. Het was vol belangstelling uitkijken wat onze tweede organisatie van 2021 met 
zich teweeg zou brengen.

De weergoden waren ons de laatste tijd niet al te gunstig gezind en de vele regen zorgde meestal voor natte en verzopen 
parcours, gelukkig voor ons  bleef het de dagen vooraf wat droger zodat wij er goede hoop op hadden.

Om corona veilig te organiseren hadden wij op het terras van de zaal een tent geplaatst zodat wandelaars die het  
wensten in een ietwat meer verluchte ruimte konden plaatsnemen, iets wat uiteindelijk goed opgevolgd werd, vooral in 
de voormiddag.

Reeds van in de vroege morgen kwamen de inschrijvingen vlot binnen, de weergoden waren ons voorlopig gunstig 
gezind en onze clubleden die nog hun lidgeld in orde moesten brengen waren stipt van de partij, kortom allemaal dingen 
die ons gelukkig stemden.

Vele woorden van lof waren er over het parcours, jammer genoeg maakte één van onze vrouwelijke leden een valpartij 
en moest die opgehaald worden door de dienst 100. Vooraf probeerde onze voorzitter de dame op te halen maar hij 
reed zich vast in de modder. Gelukkig was er een  landbouwer die de wagen terug op het droge trok. De dame kwam  
ervan af met een schouderblessure maar moest een operatie ondergaan. Als bestuur wensen wij haar een spoedig  
herstel toe. 

Rond de klok van 10 uur konden wij reeds terugblikken op 600 deelnemers, maar mooie liedjes duren meestal niet lang, 
het wolkendek trok toe, de wind kwam opzetten en de regen was opnieuw van de partij wat resulteerde dat menige 
wandelaars letterlijk en figuurlijk gezegd hun kat stuurden. Na de middag moesten de wandelaars afrekenen met een 
ware storm en hevige regenbuien, de pret was verdwenen en vooral toen een hevige rukwind de geplaatste tent in de 
lucht capituleerde en neerdwarrelde in de fruitbomen van de buren. Medewerkers en wandelaars sloegen de handen in 
elkaar en verwijderden de tent uit deze hachelijke positie, waarna wij iedereen vriendelijk bedankten. Intussen bleven 
de wandelaars weg en om 15 uur konden wij ondanks alles terugblikken op een mooi aantal van 908 deelnemers waar-
onder 124 Watewystappers en 171 niet aangesloten deelnemers. Onze burenclub Natuurvrienden Deinze waren op het 
appel met 82 deelnemers, Aalter met 49 deelnemers en Ardooie met 47 deelnemers.

Eind goed alles goed zou men zeggen , maar dit was zo niet, onze Sinterklaastocht in Dentergem en ons jaarlijks clubfeest 
moesten wegens de corona maatregelingen noodgedwongen geannuleerd worden. 
                          (Georges)
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Agenda

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 26 februari 2022

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 17 april 2022

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
Derde luik Trofee West-Vlaanderen
Zaterdag 28 mei 2022

Start : Hondiuscentrum
Adres : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 42 en 50km
 : 3de luik Trofee West-Vlaanderen
Starturen : tussen 06.00u en 15.00u
 : tussen 06.00u en 09.00u voor de 42 en 50 km

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 19 juni 2022

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 9 juli 2022

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 27 augustus 2022

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 30 oktober 2022

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 3 december 2022

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 10 december 2022

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

jouw helden
in de bouw

jouw helden
DE DULLE VAN HULLES

 

 

 

 


