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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 club-
leden en medewerkers

De laatste jaren moesten we Kerst-
mis en Nieuwjaar nog met de rem 
op en in beperkt gezelschap vieren.

Dat we dit jaar helemaal “loos” 
kunnen gaan, voelt wat onwennig.  
Hoe moet dat ook alweer?

Maar dit belet me niet om even 
terug te blikken op het afgelopen 
wandeljaar.

Het was een wandeljaar met twee gezichten; eerst en vooral de  
afwachtende houding van de wandelaars tijdens de georganiseerde 
tochten in het begin van dit jaar, nadien de positieve evolutie in 
het tweede deel van het jaar, welke uiteindelijk leidde tot een  
bijna normale situatie eind dit jaar. Dit konden we vaststellen  
tijdens onze laatste tocht begin december in Dentergem met niet 
minder dan 1646 deelnemers wat een succes was over de ganse 
lijn, waarvoor dank. Dit was toch al een tijdje geleden!

Een week later op zaterdag 10 december hadden we ons jaarlijkse 
clubfeest in feestzaal de Shamrock. De afwezigen hadden ongelijk, 
het was terug een mooi feest om het wandeljaar af te ronden, met 
als start een aperitief met bijhorende hapjes, daarna een lekker 
buffet met aangepaste dranken en als afsluiter het dessert met 
koffie of thee. Meer moet dat niet zijn zou ik zeggen.

De verdienstelijke wandelaars werden gehuldigd en mochten 
eveneens hun geschenk in ontvangst nemen. Een dikke proficiat 
aan hen en oprechte dank aan de vele aanwezigen.

Bij deze wil ik ook al even vooruitblikken op het komende wandel-
seizoen 2023.

We gaan zoals gebruikelijk van start met de Krokussentocht op  
zaterdag 25 februari vanuit Campus Reynaert te Tielt, tijdens deze 
wandeltocht zullen we met lussen werken vanuit de startzaal.  
Vervolgens is er op zondag 16 april de Plattelandstocht met start 
in de basisschool Het Nieuwland te Tielt.

De eerste busreis voor 2023 is voorzien op zaterdag 25 maart, dit 
maal is de bestemming Buissenal in de provincie Henegouwen.

De verdere details over deze verschillende activiteiten vind je  
verder in dit clubboekje.

Tot slot wil ik de bestuursleden en alle medewerkers danken voor 
hun belangeloze inzet afgelopen jaar. En niet te vergeten alle 
leden danken we voor hun talrijke aanwezigheid tijdens de  
wandelingen van het afgelopen jaar.

In naam van het bestuur wil ik dan ook iedereen een gelukkig en 
voorspoedig 2023 toe wensen en eveneens een goeie gezondheid 
met veel wandelplezier.

Uw voorzitter 
Didier Van Nieuwenhuyse

Teksten	 :	Georges	Ditillieu 
	 		Nicole	Bruneel
Foto’s	 :	Omer	Velghe	-	Geert	Denoo	-	Frans
	 		D’Haeyere	-		J.P.	Vanden	Broucke	
	 		Cover:	J.P.	Vanden	Broucke
Opmaak	 :	Jan	Blomme	-	JB-signs
Druk	 			:	JB-signs.be



4

Watewystappers - Clubblad | januari - februari - maart - april 2023

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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Een gelukkige 2023

Vergeet het afgelopen jaar
Trek de handen uit het haar
Want nu gaat het beginnen

In 2023 zullen we wel winnen
Gezondheid, liefde en geluk

Je zal zien, onze hoop kan niet meer stuk

Een gelukkige en voorspoedig 2023 
voor al onze leden, bestuursleden en medewerkers
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Belangrijk Clubnieuws

Gezocht – enthousiaste nieuwe medewerkers:

Leve het wandelen! Maar iedere organisatie vraagt inzet van bestuur en medewerkers. Voor de toekomst van 
onze club willen we graag onze ploeg medewerkers verruimen.  
Ben je bereid om toe te treden tot onze toffe ploeg medewerkers, neem dan contact op met onze voorzitter 
Didier van Nieuwenhuyse op mail voorzitter@watewystappers.be of op het nummer 0476 96 56 68 of via één 
van de bestuursleden.

Een woordje van dank:

Langs deze weg danken wij vooral onze leden die hun lidmaatschap hernieuwd hebben voor 2023. Ook een 
welkomstwoordje gaat naar de nieuwe leden die onze clubrangen vervoegd hebben. Wij hopen dat iedereen 
zich opnieuw gelukkig voelt binnen onze club. Wij wensen iedereen alvast veel wandelgenot toe.

Prestatiebladen/Wandelkaarten:

Vergeet vooral uw prestatieblad/wandelkaart niet af te stempelen op de wandelingen, want volle bladen zijn 
prachtige geschenken waard op het seizoeneinde. Wij willen er nogmaals op wijzen dat alle volle bladen  
moeten binnen zijn tegen 1 november 2023. Sommigen houden er ieder jaar aan om die pas binnen te geven 
op de inschrijvingsdag. Let op: vanaf dit jaar zullen die niet meer meetellen aangezien de bestellingen van de 
pakketten op 2 november gebeuren. Wij danken u voor het begrip.

Walking in Belgium:

Leden die dit wandelboek niet besteld hebben en er toch nog één willen kunnen die verkrijgen bij Patrick  
Biebouw, Oude Stationstraat 115 bus 1 8700 Tielt na telefonische afspraak op het nummer 0478 44 86 21 en 
dit tegen de prijs van 5 euro.

Adreswijzigingen:

Mogen wij vragen adreswijzigingen of wijziging e-mail adressen door te geven op ons secretariaat bij Nicole 
Bruneel via mail secretaris@watewystappers.be

Busreizen:

Wij organiseren opnieuw 2 busreizen in 2023, meer nieuws hierover verder in ons boekje of via nieuwsbrief.

          (Georges)
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Familieberichten

Rouwberichten:

Vol droefheid melden wij U het overlijden van Luciana Balduck, overleden op 6 oktober 2022 en waarvan wij 
afscheid namen op donderdag 13 oktober 2022.

Luciana was de moeder van onze voorzitter Didier Van Nieuwenhuyse en onze trouwe leden Katty en Patrick 
Van Nieuwenhuysse.

Lucienne, in de volksmond genoemd, was van in de beginjaren medewerkster op onze organisaties. Door 
mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van deze geliefde vrouw.

Langs deze weg nemen wij ook vol droefheid afscheid van Marie-Rose Plovie,

zus en schoonzus van onze trouwe leden en helpers Linda Plovie en Walter Biebuyck, welke overleed op 31 
oktober 2022. Ook met deze familie leven wij mee bij het afscheid van hun geliefde zus en schoonzus.

Ziek te bed:

Sommige dagen gaat het goed, andere dagen weer wat minder. De gevoelens komen, zoals dag en nacht.  
Hou vol en weet dat men op 
je wacht. Er zijn leden die het 
momenteel wat minder voor 
de wind gaat, net een operatie 
achter de rug hebben, ziek te 
bed liggen of intussen herstel-
lend zijn.  

Allen hebben ze het nog te 
moeilijk om terug op stap te 
gaan. We willen langs deze 
weg alle leden bij wie het 
momenteel wat minder gaat 
een spoedige en volledige 
genezing toewensen en hopen 
hun snel terug in ons midden 
te zien. 

We wensen ook in het  
bijzonder spoedig herstel aan 
Patrick De Winter. 

 (het bestuur)
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Een blik terug op onze 
voorbije organisaties

Zonovergoten Herfsttocht te Aarsele:

Nadat wij bij de laatste organisaties een terugval kenden wat betrof het aantal deelnemers en wij op onze 
Herfsttocht moesten uitzien naar een andere startlocatie wegens een dubbele boeking, die wij gelukkig  
vonden in het plaatselijke schooltje, was het opnieuw koffiedik uitkijken wat het ditmaal zou worden.  
Vooral omdat wij ook de rustpost in Wontergem niet konden gebruiken, ja verschiet niet, maar ook wegens 
een dubbele boeking.

Onze parcoursmakers hadden meer dan de handen vol om er iets goeds van te maken, dus werkten zij een 
plan uit om met lussen te werken, een opgave waarin zij uiterst goed geslaagd zijn, want de vele wandelaars 
waren allemaal vol lof over de parcours.

De nieuwe startplaats viel uiteraard eveneens goed 
mee, een gezellige bedoening met veel ruimte aan  
zitplaatsen, niet te groot maar ook niet te klein. Ook 
de weergoden waren ons gunstig gezind en bezorg-
den ons een zonovergoten dag zodat de deelnemers 
na afloop of tussen de lussen door rustig konden 
verpozen op het mooi uitgebouwde terras terwijl de 
kinderen zich konden uitleven op het speelpleintje. 
Reeds van in de vroege uurtjes kwamen de deel- 
nemers met mondjesmaat voorbij de inschrijvings-
tafel en naarmate de dag vorderde werd het drukker 
en drukker zodat wij om 15 uur konden afsluiten met 
maar liefst 1231 deelnemers waarvan 162 Watewy- 
stappers en 200 niet aangeslotenen. Al bij al een 

mooi resultaat en een prachtige organisatie. De vele wandelaars waren uiterst tevreden over de parcours, 
waarvoor dank aan de parcoursmeesters.
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Een blik terug op onze 
voorbije organisaties

1646 wandelaars trotseerden de bittere koude op onze Sinterklaastocht:

De weermannen en vrouwen hadden het aangekondigd, het zou op zaterdag 3 december bitter koud worden, 
gelukkig voorspelden ze geen regen en mist, twee belangrijke spelbrekers bij het organiseren van een  
wandeltocht. Zonder veel concurrentie en de komst van Sinterklaas moesten er zorg voor dragen dat wij op 
een geslaagde organisatie konden terugblikken. Wij namen de start vol verwachtingen en die werden ingelost 
van in de vroege morgen toen de wandelaars massaal de inschrijvingstafel passeerden, een beeld dat zou  
aanhouden tot het einde. Ook Sinterklaas die af en toe een bezoekje bracht in de startzaal kon van de vreugde 
en gezelligheid genieten. Omzeggens de ganse dag liep de grote startzaal vol en er werd gretig nagekaart over 
de prachtige wandeling met veel kleine wandelpaadjes, de natuur in de Baliekouter en de weidse omgeving 
van Dentergem. Ook het stukje modder in de fruithaard kwam eventjes ter sprake, maar iedereen was het er 
mee eens: dit hoort bij de natuur.

Bij afsluiten konden wij vreugdevol liefst 1646 deelnemers op het  
uitgangsbord noteren, een flink resultaat al moeten wij jammerlijk  
zeggen dat de Watewystappers de das omgedaan werden door  
Wandelclub Natuurvrienden Deinze met 153 wandelaars tegenover de 
Watewystappers met 145 deelnemers. Wij noteerden ook nog 88 niet 
aangeslotenen. Ondanks de winterse koude een prachtresultaat en nu 
even verpozen tot op onze Krokussentocht in februari 2023, na eerst 
nog de voetjes onder tafel geschoven te hebben op 10 december tijdens 
ons jaarlijks clubfeest.
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Een blik terug op onze 
voorbije organisaties

Gezellige Inschrijvingsdag:

Zaterdag 19 november was de dag waarop onze leden zich konden inschrijven of hun wandeldocumenten 
konden afhalen en uiteraard eens gezellig konden bijpraten met een gratis koffie en gebakje. Het is opmerkelijk 
een aangename dag geworden en onze leden waren andermaal massaal aanwezig. Iedereen kon gezellig  
keuvelen onder elkaar en genieten van een heerlijk drankje aan wandelprijzen terwijl anderen de nodige 
vragen afvuurden op de aanwezige bestuursleden. Iedereen werd op de hoogte gesteld over het huidige reilen 
en zeilen binnen de club zodat iedere aanwezige tevreden was. Opmerkelijk veel clubkledij ging van de hand, 
alvast een opsteker voor het bestuur die hiermee de leden dankbaar is voor het dragen van de clubkledij en zo 
onze club te promoten op andere wandeltochten. Wij danken nog iedereen die zijn lidmaatschap vernieuwd 
heeft en hopen hun talrijk te mogen begroeten op onze eigen organisaties. 

Geslaagd Clubfeest:

Op zaterdag 10 december konden we eindelijk terug samenkomen in de feestzaal van Hotel-Restaurant  
Shamrock voor ons jaarlijks Clubfeest, als afsluiter van dit wandeljaar.

Het werd een leuk feest met 128 aanwezige Watewystappers, familie en vrienden, met als start een aperitief 
met bijhorende hapjes, daarna een uitgebreid warm buffet en als afsluiter een lekker dessert met koffie of 
thee.

Onze voorzitter blikte terug op het afgelopen wandeljaar dat we op onze Sinterklaaswandeling  
met 1646 deelnemers succesvol konden afsluiten.

Hij bracht ook hulde aan alle verdienstelijke wandelaars die hun geschenkpakket mochten  ontvangen en  
hij blikte ook vooruit op het komende wandelseizoen 2023.

Enkele sfeerbeelden van deze gezellige namiddag:

(Georges & Nicole) 
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Een blik terug op onze 
voorbije organisaties
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Kort overzicht 
komende eigen organisties

Het is misschien wat vroeg, maar toch willen wij eventjes vooruitblikken op onze eerste organisaties 
van 2023, na de feestdagen zal het vooral deugd doen om opnieuw onze stapschoenen aan te trekken 
en hoe kan men dat beter doen dan op een wandeling van zijn eigen wandelclub. Zie hieronder een 
korte beschrijving van onze eerste twee tochten.

Zaterdag 25 februari 2023 onze krokussentocht:

Deze tocht wordt in een nieuw kleedje gestoken, wij starten weliswaar nog altijd vanuit het Koninklijk 
Atheneum Campus de Reynaert, Stationstraat 67, 8700 Tielt. Maar de uitwerking van de parcours zal 
op een heel andere manier gebeuren. Voor de eerste maal in het bestaan hebben de parcoursmees-
ters besloten te werken in lusvorm. Op deze manier kan iedereen de afstanden combineren en zo 
hun geliefde afstand afhaspelen. Na iedere lus kan men genieten van een natje en een droogje in de 
startzaal.

De afstanden zien er als volgt uit :

Lus 1 - 5,5 km : via de wijk de Witte Kave gaan we naar het kleine beschermd natuurgebied van 
     de kranssalamander om dan via de Klyten terug te keren.

Lus 2 - 7,7 km : hier verkennen wij de flanken van de Poelberg, heen er terug met een maximum 
     aan veldwegen.

Lus 3 - 5,5 km : heen via het natuurpad langs de oude spoorwegbedding kant Supra Bazar en  
     terug aan de andere kant tot aan Café de Loskaai.

Lus 4 - 6,4 km : In lus 4 verkennen wij het centrum van Tielt met het stadspark en Halletoren  
     alsook de groene zone aan de rand van de stad. 

Lus 5 -  3,8 km : Dit is een verkorte versie van lus 1

De lussen werden vakkundig uitgewerkt om zo weinig mogelijk op hetzelfde parcours te lopen.

PRAKTISCHE INFO

Start  : Atheneum Campus Reynaert
Adres  : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 5,5 - 7,7 - 5,5 - 6,4 en 3,8 km 
Starturen  : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra  : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  

TIELT

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart
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Kort overzicht 
komende eigen organisties

Zondag 16 april 2023 onze Plattelandstocht:

Deze tocht loopt van start vanuit de Basisschool Nieuwland, Ontvangersstraat 7, 8700 Tielt. 

Onze parcoursbouwers hebben drie afstanden uitgebouwd, hetzij 6 - 12 en 21 km.  
Hoe en waar deze parcours zullen lopen kunnen wij op heden nog niet meedelen aangezien men nog 
in volle voorbereiding is. Wel kunnen wij zeggen dat het de naam Plattelandstocht waardig zal zijn 
en men zal stappen langs veel landelijke onverharde wegen. De inschrijvingen lopen tussen 07.00 en 
15.00 uur. De startzaal sluit om 18.00 uur. De tocht telt mee voor de koffiespaarkaart.   
Dus wij spreken af om op deze mooie zondag met zijn allen te wandelen bij de Watewystappers.

(Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start  : Basisschool Nieuwland
Adres  : Ontvangersstraat 7, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 en 21 km 
Starturen  : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra  : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  

TIELT

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart
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Autocarreis naar MELDERT-LUMMEN op 
zaterdag 10 september 2022

Om 7u00 stipt stappen 37 Watewystappers op de autocar van “De Meibloem” richting provincie Limburg voor een  
deelname aan de “Kalendriestocht”, een organisatie van Wandelclub VOS Schaffen.

Na de inschrijving in het Ontmoetingscentrum “Den Kalen Dries” in Meldert, kan worden gekozen voor een afstand  
tussen 5, 8, 13 en 21 km.

Zowel de korte als de langere afstanden lopen deels door landelijk groen.

Op de 8 km loopt het parcours door een prachtige oude zandweg, over de Venusberg en door een mooi heide natuur- 
reservaat, met als beloning een prachtig uitzicht over de vallei van de Zwarte Beek.

Wie de 13 km volgt, wandelt door een mooi bosgebied en maakt kennis met het natuurgebied Schurfter.

Voor de 21 km kan je eerst een lus starten van 8 km langs de Willekensberg, een getuigenisheuvel uit de Diestiaanzee en 
dan aansluitend de 13 km wandelen.

De Diestiaanzee is een oude zee die tussen 70 en 3 mio jaar geleden regelmatig het noorden van België overspoelde. 
Hierbij werden afwisselend klei- en zandlagen afgezet. Door het wegtrekken van die zee kwamen zandbanken bloot te 
liggen en ontstond een sterke laag ijzerzandsteen.

Wind en regen hebben de zachtere zandlagen die niet beschermd werden door de ijzerzandsteen weggespoeld, waar-
door een heuvelachtig landschap is ontstaan.

Deze heuvels noemt men nu getuigenheuvels, zoals die o.a. ook te vinden zijn in de Vlaamse Ardennen en in het Heuvel-
land.

Niettegenstaande de vele regenbuien onderweg, is er ter plaatse al minder neerslag en vanaf 11u00 houden we het zelfs 
droog.

Kort na de middag kunnen de wandelaars van de korte afstanden met de autocar mee voor een bezoek aan Diest, een 
stad aan de Demer in de provincie Vlaams-Brabant.

Diest heeft als bijnaam “Oranjestad” omdat het gedurende 4 eeuwen eigendom was van het Huis Oranje-Nassau.

Sommigen kiezen voor een stadswandeling langs o.a. de Sint-Sulpitiuskerk, het Stadhuis, de Lakenhalle, het Warande-
park, de Allerheiligenberg met de Citadel en de Allerheiligenkapel.

En zeker een bezoek waard is het prachtige begijnhof, een bijzonder romantisch stukje UNESCO- Werelderfgoedlijst, 
waar ik o.a. een pril verliefd koppeltje uit onze groep zie genieten!

En op de Grote Markt zijn veel aangename terrasjes om na te genieten. Om 16u00 rijden we terug naar Meldert, waar 
de lange afstandswandelaars opstappen voor de terugrit naar Tielt.

Al bij al terug een geslaagde uitstap met heel mooie wandelingen en tevreden deelnemers.

(Nicole)
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Wandelaar in de kijker 
Rudi Van Bruwaene, de “Krak“ van de Watewystappers

Onze Rudi moeten wij eigenlijk niet meer voorstellen, hij 
is gekend tot ver buiten onze Vlaamse regio’s, zowel in 
loop- als wandelmiddens. Hij is de sympathieke man die 
jarenlang lid is van onze wandelclub en ook lange tijd als 
bestuurslid actief was. Hij was en is nog steeds een trouwe  
helper op onze organisaties.

Zijn eerste looppasjes: 
Zijn eerste loopkilometers legde hij af op 26 december 
1986 tijdens de eerste editie van de Kerstcorrida in Tielt, 
een loopwedstrijd waarvan hij tot op heden geen enkele 
editie mistte. Hierna zal hij nooit gedacht hebben zo’n 
prachtig palmares  bijeen te lopen, want 2022 is een echt 
superjaar geworden voor onze “Krak”.

Het superjaar 2022: 
Op donderdag 1 september 2022 mocht Rudi 70 kaarsjes uitblazen. Zijn loopclub AV Molenland had dit niet uit het oog 
verloren en organiseerde in Tielt een clubmarathon, voor Rudi zou dit zijn 100ste marathon zijn, waarbij hij aangemoe-
digd werd door zijn loopvrienden en enkele wandelaars en bestuursleden van de Watewystappers.

Maar Rudi is en blijft een doorzetter en op 9 oktober 2022 nam hij deel aan het Belgisch en Vlaams kampioenschap in 
het Nederlandse Eindhoven, zijn eindtijd klokte hij af op 3u30, goed voor beide titels in de categorie plus 70 jaar.

En daarmee was het succesjaar nog niet afgesloten, want op 1 december 2022 mochten Rudi en zijn vrouwtje Linda 
uitbundig de 50ste verjaardag van hun huwelijk vieren, dus weeral in het “Goud”.

Wat komt er nog na al die successen : 
Nu krijgen wij Rudi aan het woord “De vooruitzichten voor 2023 zijn marathons  in Luxenburg, Dijon en Brugge. Ik zal nu 
vooral veel genieten van mijn wedstrijden, dus vooral geen druk meer. Ik zal ook meer en meer nieuwelingen begeleiden 
die aan marathons beginnen. Voor mij hoeft niets meer, maar mag alles“.

Ik voel mij nog jong : 
Rudi: “al krijg ik op de georganiseerde wandelingen de naam van “Rudi Rebbe“, toch loop ik nog mee met de jonge kerels 
zoals Yvan Hostens, Bart Verschaeve, Soffie Vercarre en nog zoveel anderen. Voor mij telkens een goede training voor de 
komende marathons. Ik geniet vooral van de mooie uitgestippelde parcours die de wandelclubs op kaart zetten, waar-
voor dank aan de parcoursmeesters die daar zoveel vrije tijd insteken. Dus maak ik veel tijd om de omgeving te bekijken. 
En na de inspanning is het genieten van de “Après-Tocht“.

Een woordje van dank: 
Tot slot wil Rudi nog een woordje van dank richten aan 
zijn echtgenote  Linda Vanderiviere, die hem reeds 50 jaar 
heeft bijgestaan met de nodige steun bij het beoefenen 
van zijn geliefde sport. “ Ik hoop nog lang gezond te mo-
gen blijven en zo nog vele jaren samen te mogen zijn met 
mij echtgenote, vrienden en kennissen. Voor mij is lopen 
en wandelen mijn grootste hobby“.

Slot: 
Na het nuttigen van een heerlijke Chimay namen wij af-
scheid en wij kijken vol belangstelling uit naar onze volgen-
de bijeenkomst op een volgende wandeling.

Rudi vanwege de volledige wandelclub nog een dikke 
proficiat!

(Georges)
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Wandelreis Moezel
27 tot 30 juli 2023

Wij nodigen jullie uit op onze wandelvierdaagse 
naar de Driehoek Untermosel-Rhein-Hunsrück.

De UNTERMOSEL die ook “Terrassenmosel” wordt 
genoemd, is het wijnbouwgebied in de Moezelvallei 
tussen Zell en de monding van de Moezel in de Rijn in 
Koblenz. 
De HUNSRÜCK  is een langgerekte, golvende hoog-
vlakte, die gevangen zit tussen de Rijn en de Moezel 
en onderaan afgesneden wordt door de noordergrens 
van het Saarland en de rivier de Nahe. 
En het romantische RHEINTAL is een uniek cultuurlandschap dat tot het Unesco werelderfgoed behoort en ook 
wel het Eldorado voor wandelaars wordt genoemd.

We hebben een keuze gemaakt uit eenvoudige wandelingen voor de korte afstanden en meer uitdagende 
wandeltochten voor de lange afstanden. 
De niet-wandelaars die meereizen kunnen kuieren en genieten van de gezellige sfeer langs de Moezel en de 
Rijn en een bezoek brengen aan de mooiste voetgangershangbrug van Duitsland in de Hunsrück.

ONS VERBLIJF
3 sterren Superior Hotel Pistono,  in het Moezelwijndorp Dieblich, een gastvrij familiehotel met lift, sauna, 
binnenzwembad, tuin en “Biergarten”.
De comfortabele kamers hebben satelliet-tv, gratis wifi, badkamer met douche, toilet & haardroger.

In de prijs begrepen:
 - Vervoer heen en terug en rondritten met moderne autocar van “De Meibloem”
 - Verblijf: 3 overnachtingen in vol pension vanaf avondmaal dag 1 tot en met het ontbijtbuffet dag 4 +  
   middagmaal dag 1 en dag 4.
 - Reisleiding en begeleiding wandeltochten - Vergoeding chauffeur & reisleider - Organisatiekosten -  
   Toeristentaks en BTW

NIET in de prijs begrepen:
 - Ontbijtpauze dag 1 - Avondsnack dag 4 (terugreis) - Dranken aan tafel in hotel en bij eventuele  
   middagmalen buiten het hotel - inkomgelden - eventuele supplementen - persoonlijke uitgaven.
 - Annulatiekosten-, bagage- en bijstandsverzekering kan worden afgesloten à 30,00€ per persoon in 
   tweepersoonskamer en 34,00€ per persoon in éénpersoonskamer. 
   Bij annulering kan de betaalde verzekeringspremie nooit gerecupereerd worden.

Datum en plaats van vertrek:
 Donderdag 27 juli 2023 om 06.30 uur stipt aan parking Pontweg, langs Ringlaan, Tielt.
 Inladen valiezen om 6u15 stipt.
 
Donderdag, 27 juli 2023:
 - Vertrek om 06.30 uur stipt - Ontbijtstop in een wegrestaurant 
 - Middagmaal in Winningen, Untermosel.
 - Gezamenlijke wandeling met mooie Moezelpanorama’s
 - Vertrek naar onze verblijfplaats Dieblich - Avondmaal om 19u00.

Vrijdag, 28 juli 2023:
 - Na het ontbijtbuffet rijden we richting Hunsrück naar het dorpje Mörsdorf, sinds 2015 bekend  
   vanwege de “Geierlay”, de mooiste voetgangershangbrug van Duitsland.
 - De lange afstandswandelaars starten via de Geierlayschleife-wandeling over de brug voor Etappe 20  
   van de Saar-Hunsrück-Steig van Mörsdorf naar de burchtstad Kastellaun. 
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 - De korte afstandswandelaars bewandelen de “Geierlayschleife”, een rondwandeling met start aan  
   het bezoekerscentrum in Mörsdorf. Wie het niet ziet zitten om over de brug te lopen, kan langs 
   dezelfde weg terugkeren naar het bezoekerscentrum. 
 - Vrije tijd voor iedereen in Kastellaun, waarna terugrit naar Dieblich - Om 19u00 avondmaal

Zaterdag, 29 juli 2023:
 - Na het ontbijtbuffet brengt de autocar de lange afstandswandelaars naar Rhens aan de Middenrijn,  
   voor een etappe op de Rheinburgenweg naar Koblenz.
   Op deze tocht kunnen jullie genieten van prachtige panorama’s langs de Rijn, op de stad Koblenz en  
   op het Westerwald aan de andere Rijnoever.
 - De korte afstandswandelaars maken eerst een wandeling in Dieblich en stappen daarna op de autocar  
   voor een bezoek aan Koblenz met mogelijkheid tot een begeleide stadswandeling.
 - Na wat vrije tijd voor iedereen in Koblenz rijden we terug naar Dieblich - Avondmaal om 19u00

Zondag, 30 juli 2023:
 - Na het ontbijtbuffet inladen valiezen.
 - We rijden naar langs de Moezel naar het toeristische Cochem voor een gezamenlijke wandeling door  
   het stadje.
 - Middagmaal in een plaatselijk restaurant - Bezoek aan het romantische Beilstein - Rit Beilstein-Tielt  
   met avondstop onderweg 
 - De thuiskomst is voorzien omstreeks 21u30.

Na de verkenning kan dit programma eventueel nog lichtjes wijzigen.

Deelnameprijs voor deze 4 daagse wandelreis:
 - Dit mooie programma met verblijf in het Hotel Pistono***S in Dieblich, kunnen wij u aanbieden  
   voor de prijs van 460,00 euro per persoon.
 - Voor een éénpersoonskamer is er een opleg van 52,00 euro per persoon, te betalen bij inschrijving.

Hoe inschrijven en betalen:
 - Inschrijven kan tegen ten laatste vrijdag 20 januari door storting van een voorschot van 
   100,00€ per persoon op rekening BE50 9799 6892 4618 van Watewystappers met vermelding  
   “Wandelvierdaagse + namen personen + vermelding twee- of éénpersoonskamer” 
   Toeslag voor éénpersoonskamer van 52,00€, te storten bij inschrijving, dus 100,00€ + 52,00€.  
   Wie een verzekering wenst, gelieve ook dit bedrag (30,00€ of 34,00€) bij te storten.
 - Bij inschrijving gaat men akkoord met de voorwaarden van dit programma.
 - Het volledige saldo moet betaald worden tegen 25 juni 2023.

Zeer belangrijk !!!!
 • Inschrijving staat open voor zowel leden, niet-leden als voor leden van andere wandelclubs. 
 • De plaatsen op de autocar worden toegewezen volgens inschrijving, te beginnen vooraan. 
    Wie een voorstel heeft om in de buurt van vrienden te zitten kan dit melden bij inschrijving.
 • Opzegging vóór afreis: voor een annulering
  - meer dan 60 dagen voor vertrek: 15% van de totale reissom
  - vanaf 59 t/m 30 dagen voor vertrek: 30% van de totale reissom
    - vanaf 29 t/m 20 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom
  - vanaf 19 t/m 10 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom
  - vanaf 9 dagen voor vertrek of niet-deelname bij vertrek: 100% van de totale reissom.

Voor meer info kunnen jullie terecht bij onze secretaris Nicole Bruneel,  
secretaris@watewystappers.be – GSM 0478 988 724

Wandelreis Moezel
27 tot 30 juli 2023
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Autocarreis naar Buissenal
zaterdag 25 maart 2023

Onze eerst ééndaagse autocarreis van 2023 brengt ons naar 
Buissenal. Daar nemen we deel aan de “Marche fédérale de l’en-
tité”, een organisatie van Wandelclub “Marcheurs du Souvenir”.

Afstanden: 4 km - 7 km - 15 - km - 20 km en 25 km
We wandelen langs beboste veldwegen met prachtige  
panorama’s op het “Pays des Collines” een natuurgebied met 
veel beboste heuvels in het noorden van Henegouwen. 

 
Vertrek: om 7u30 stipt parking Pontweg (langs Ringlaan, achter sportterreinen)
  Mogelijkheid tot bezoek aan Doornik met korte rondleiding
Terug:  om 16u30 uit Buissenal
Vervoer: Luxe autocar firma De Meibloem, Tielt

Deelnameprijs: 
Clubleden:  15,00€ per persoon   - Niet-leden: 20,00€ per persoon
Kinderen >12 jaar: 10,00€ per persoon
Inbegrepen: Busreis + inschrijvingskaart + gratis drankbonnetje      

(Nicole)

INSCHRIJVING BUSREIS NAAR BUISSENAL, 25 MAART 2023

DEELNEMERS:        

Eerste deelnemer: ……………………………..     Tweede deelnemer: ……………………………..             

Derde deelnemer: ……………………………..     Vierde deelnemer: ……………………………..            

Totaal te betalen: ……. x 15,00€ = ………… €

Inschrijvingsstrookje per post of email ten laatste vrijdag, 17 maart bij

Nicole Bruneel, Molenakker 14, 8740 Egem

secretaris@watewystappers.be – GSM 0478 988 724

Betaling op bankrekening Watewystappers BE50 9799 6892 4618

met vermelding naam & aantal personen.
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Agenda

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 25 februari 2023

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

PLATTELANDSTOCHT
TIELT
Zondag 16 april 2023

Start : Basisschool Nieuwland
Adres : Ontvangerstraat 7, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN
WAKKEN
Zaterdag 27 mei 2023

Start : Hondiuscentrum
Adres : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 18 juni 2023

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

TIELT-ZOMERT
KANEGEM
Zaterdag 8 juli 2023

Start : Kantine Dosko Kanegem
Adres : Nagelstraat 8, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT
SCHUIFERSKAPELLE
Zaterdag 26 augustus 2023

Start : O.C. Club 77
Adres : Henri D’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT
AARSELE
Zondag 29 oktober 2023

Start : O.C. Aarsele
Adres : Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 2 december 2023

Start : J.O.C. Dentergem 
Adres : Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

CLUBFEEST
TIELT
Zaterdag 9 december 2023

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

 

 

 

 

Uw reclame hier?
Bereik meer dan 400 lezers!

 
Neem contact op met

georges.ditillieu@telenet.be


