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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 wandelvrienden,  
medewerkers en bestuurs-
leden

Tijdens onze eerste tocht van 
2022, namelijk de krokussen-
tocht zonder al teveel corona 
verplichtingen, stelden we 
vast dat de eerste zonne-
stralen iets los maakte bij 
de wandelaars. Een beetje 
warmte op de gevoelige 
huid na de donkere winterperiode doet de mensen veel 
deugd. Onder een stralende zon mochten we 1545 wan-
delaars ontvangen. Dit was toch al een tijdje geleden.

Intussen zijn we een 6-tal weken verder en kondigt 
onze volgende tocht zich aan op paaszondag 17 april. 
We starten niet zoals voorzien in het VTI te Tielt, want 
er is een startplaatswijziging. We starten in Basisschool  
Nieuwland in de Ontvangerstraat 7 in Tielt.

Dit zal gecommuniceerd worden via allerlei kanalen, 
website , Facebook, nieuwsbrief, wandelsport  
Vlaanderen....

De volgende maanden rest ons een drukke periode, met 
op zaterdag 14 mei, onze eerste busreis sedert vele  
jaren met bestemming het vestigingsstadje Hulst net 
over de grens in Nederland. Ik zou zeggen: “vlug  
inschrijven” want de plaatsen zijn beperkt, het is voor 
de rappe!

Vervolgens een 2-tal weken later de wandeltocht Rond-
om Wakken op zaterdag 28 mei, de Poelbergtocht op 
zondag 19 juni in Tielt, de Tielt Zomertocht op 9 juli in 
Kanegem en tot slot de Zomertocht op 27 augustus  met 
start in Club 77 in Schuiferskapelle. Zoals je ziet zullen 
we de volgende maanden de handen uit de mouwen 
mogen steken.  
 
Vooraleer ik wil  afsluiten, wil ik de clubleden nog veel 
wandelplezier toewensen en ik hoop dat ik jullie allen 
mag begroeten tijdens onze vele eigen activiteiten.

Uw voorzitter 
Didier Van NieuwenhuyseTeksten		 :	Georges	Ditillieu 

	 	 		Nicole	Bruneel
Foto’s	 	 :	Omer	Velghe	en	
    Geert Denoo 
    Cover: Frans D’Haeyere
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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Belangrijk Clubnieuws

Adres veranderingen en/of verandering e-mail adressen:

Gelieve steeds het secretariaat op de hoogte te brengen bij adreswijzigingen en/of verandering van e-mailadres.  
Op die manier kan je dit clubblad of nieuwsbrieven vanuit het secretariaat correct toegestuurd krijgen.  
Zo komen ook de mails juist in uw mailbox terecht.

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 bij een van de bestuursleden.

Busreizen:

Zoals U verder in dit boekje kan lezen, organiseren wij opnieuw 2 busreizen in 2022. 

Onze eerste busreis gaat door op zaterdag 14 mei naar het prachtige stadje Hulst op de Belgisch- Nederlandse grens. 
Meer nieuws hierover verder u in dit boekje. Wij hopen dat we mogen rekenen op een flink aantal deelnemers, schrijf 
alvast vlug in, want de plaatsen zijn beperkt tot 50 personen.

Onze tweede busreis is op zaterdag 10 september naar Meldert - Lummen aan de rand van de stad Diest. Meer nieuws 
hierover verder in dit boekje.

 
Spoedig herstel:

Wij wensen alle leden een spoedig herstel toe die getroffen werden door een ziekte en hierdoor in de lappenmand 
liggen en herstellend zijn thuis of in het ziekenhuis. Wij hopen dat ze weldra met volle moed terug de wandelschoenen 
kunnen aantrekken om zo de nodige zuurstof op te nemen en zich te ontdoen van de geslotenheid van de ziekenkamer. 
Een spoedig herstel aan iedereen!

Clubkledij:

Onze clubkledij is te verkrijgen aan goedkope wandelprijzen, het is belangrijk deze kledij te dragen, dit zorgt ervoor dat 
onze wandelclub meer en meer in de belangstelling staat. Hieronder de prijzen:

T-shirt - Dames en Heren  12 €

Polo  - Dames en Heren   18 €

Fleece - Dames en Heren  30 €

Deze kledij kan steeds besteld worden op een van onze komende wandelingen.

Belangrijk voor clubleden die geen mailadressen hebben:

Zeker belangrijk voor clubleden die geen mailadres hebben, mogen wij vragen aan deze leden om dit te laten weten aan 
bestuurslid Patrick Biebouw, Oude Stationstraat 115, bus 1 in 8700 Tielt of op het nummer 0478 44 86 21. 

Als er een nieuwsbrief verschijnt, kunnen we die brief per post naar deze clubleden versturen. Dus belangrijk om mee te 
zijn met de laatste berichten.
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Familieberichten

Rouwberichten :

Vol droefheid melden wij U het overlijden van de heer Frans Van Nieuwenhuyse, vader van onze voorzitter 
Didier Van Nieuwenhuyse en vader van onze trouwe leden Katty en Johan Van Nieuwenhuyse - Colman en van 
ons lid Patrick Van Nieuwenhuyse.

Langs deze weg wensen wij de familie veel sterkte toe in deze droevige dagen.

- - - - 

Ook melden wij het verlies van Bertrand Vandendriessche,  
echtgenoot van ons clublid Magda Huys en vader van ons 
clublid Lies Vandendriessche. 

Ook deze familie wensen wij veel sterkte toe in deze droevige dagen.

              (Georges)

  
Maiweg 13, DE-56841 Traben-Trarbach/Wolf 

Tel: +49 6541 9123 – Website: www.haus-moselblick.de 
Reservatie via email: info@haus-moselblick.de of nicole.bruneel1@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar de Moezel één van haar mooiste bochten maakt, ligt het wijndorp Wolf/Traben-Trarbach. 
Geniet van een ontspannende Moezelvakantie te midden van de wijnbergen aan de „Mittelmosel“ 

Wij bieden u een gezellig, compleet ingericht appartement met ruim balkon en Moezelzicht  
op de eerste of tweede verdieping. 

 
U bent welkom voor een ontspannende vakantie in ons mooie Moezeldal! 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                Herzliche Grüsse an Sie 
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Krokussentocht: een schot in de roos

Onze eerste tocht van 2022, die wij weliswaar nog onder de covid normen moesten organiseren, is meteen 
een schot in de roos geworden. De weergoden waren ons gunstig gezind en van in de prille morgen mochten 
wij het zonnetje verwelkomen, al was er wel een scherpe wind die de menige wangen deden blozen.

Reeds vroeg in de morgen verschenen de wandelaars op het appel en naarmate de uren vorderden zagen wij 
het aantal wandelaars toenemen. Rond de middag zagen wij reeds een kleine duizend stappers op het score-
bord verschijnen, dus hadden onze medewerkers meer dan de handen vol om de wandelaars op hun wenken 
te bedienen.

De vele wandelaars waren vol lof over het aangeboden parcours alsook over onze perfecte organisatie met de 
mooie startlocatie in het Koninklijke Atheneum Campus De Reynaert. Ook over de rustposten niet anders dan 
woorden van lof. Vooral kregen wij woorden van dank op de perfecte en vriendelijke bediening op zowel rust- 
als startplaatsen.

Uiteindelijk konden wij deze wandelorganisatie afsluiten met niet minder dan 1545 deelnemers, waarvan er 
liefst 183 Watewystappers aan de start verschenen. Wij konden ook terugblikken op maar liefst 197 niet aan-
gesloten wandelaars en ook die mensen waren tevreden over het aangeboden parcours.

Het is nu uitkijken naar onze volgende Plattelandstocht op zondag 17 april 2022. Watewystappers, wees  
opnieuw massaal op post.                    (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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Lange-Afstand-Wandelen in
West-Vlaanderen

Reglement

*  Elke wandelaar die de tocht uitwandelt in Zedelgem of in Koekelare ontvangt een wandelpas voor 
 deelname aan de “Wandeltrofee West- Vlaanderen”.
*  Deze wandelpas is STRIKT PERSOONLIJK en dient volledig ingevuld te worden.
*  Iedere wandelaar die 3 van de 4 tochten uitwandelt, en dit via zijn wandelpas kan bewijzen, bekomt  
 een pakket streekproducten.
*  Iedere deelnemer die alle tochten uitwandelt ontvangt een extra in het streekproducten pakket
*  De “Wandeltrofee West-Vlaanderen”-pas moet bij het beëindigen van elke tocht samen met  
 de afgestempelde controlekaart voorgelegd worden ter afstempeling.
*  Het streekproducten pakket kan ENKEL bekomen worden op de laatste tocht ingericht 
 door “De Heuvellandstappers vzw” in Westouter op zaterdag 03september 2022.

Deelname

Federatieleden: € 10.00 – Consumpties inbegrepen

Individuelen: € 12.00 – Consumpties inbegrepen

(met uitzondering van de Elfbergentocht Flanders Summits)

2022
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Kort overzicht 
komende eigen organisties

Zondag 17 april 2022:  OPGEPAST NIEUWE STARTPLAATS

Plattelandstocht. START VANUIT DE BASISSCHOOL, ONTVANGERSSTRAAT 7 , 8700 TIELT  (NABIJ PARKING COLLEGESITE). 
Afstanden 6 - 12 - 21 km, prachtige omlopen tussen Centrum Tielt en Schuiferskapelle langs meestal groene zones en 
aan een maximum aan veldwegels. Verzorgde rustposten.

Zaterdag 28 mei 2022

Rondom Wakken. Derde luik van trofee West Vlaanderen. Start Hondiuscentrum, Oostdreef 46 , 8720 Wakken.  
Afstanden 6 - 12 - 18 - 24 - 42 en 50 km, een must voor lange afstandswandelaars. Zie folder verder in ons boekje. Mooie 
parcours zowel voor korte afstanden als voor lange afstanden met een waaier aan veldwegen en natuurdomeinen. Zeker 
een belangrijke wandeling voor clubleden die het eens aandurven om 42 en 50 km te stappen.  
Tochten met ruime bevoorrading onderweg inbegrepen in de startprijs.

Zondag 19 juni 2022

Poelbergtocht: onze wandelklassieker met start vanuit het Koninklijk Atheneum Campus de Reynaert, Stationstraat 67, 
8700 Tielt. Met volgende afstanden: 6 - 12 - 18 en 24 km. Tocht gekend voor zijn prachtige omlopen met een waaier aan 
natuurdomeinen, de gekende Poelberg  aanvullend met prachtige bosdreven. Een aanrader voor iedere wandelaar.
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Kort overzicht 
komende eigen organisties

Zaterdag 9 juli 2022

Tielt Zomert  Prachtige zomerse tocht vanuit het ontmoetingscentrum, Sint-Bavostraat 4 , 8700 Kanegem.  
Wandelen tussen de vele rozenperken, langs onverharde wegen met volgende afstanden 6 - 12 - 18 en 24 km, een mooie 
streek met veel natuur in het gekende bloemdorp.

Zaterdag 27 augustus 2022

Zomertocht: een natuurtocht rond het gekende polderdorpje Schuiferskapelle met start vanuit O.C. Club 77,  
Henri D’ Hondstraat 42, 8700 Schuiferskapelle.

Een wandeltocht met zijn gekende oplopende graspaden omringd door prachtige vergezichten in de driehoek Schuifers-
kapelle, Egem en Tielt. Tocht met een maximum aan onverharde veldwegels. Een must voor iedere natuurliefhebber met 
afstanden van 6 - 12 - 18 en 24 km.

Zo beste Watewystappers, dit is een kort overzicht over onze eerstkomende eigen organisaties. Allemaal tochten die 
gekruid zijn met veel natuur, onverharde wandelwegen en met mooie startplaatsen en verzorgde rustposten. Wij hopen 
u dan ook maximaal te mogen verwelkomen op onze tochten.        
                                         (Georges)
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Busreis naar Diest
zaterdag 10 september 2022

Onze tweede ééndaagse busreis van dit kalenderjaar gaat richting Diest in Vlaams-Brabant. 

Diest noemt zichzelf “een stad met vele gezichten”. Diest heeft prachtige gebouwen met een lange geschiedenis en het 
beroemde begijnhof is Unesco Werelderfgoed. De Demer bepaalt al eeuwen het leven in de stad en vandaag vormen de 
vroegere verdedigingsmuren een uniek groen wandelgebied aan de rand van de stad.

Datum: zaterdag, 10 september 2022

Organisatie: Wandelclub VOS SCHAFFEN

Het parcours is nog niet gekend maar volgende info ontvingen we al van de voorzitter, Dhr. Peters:

• De wandelingen lopen rond Diest met lichte hellingen, kleine bosjes, mooie uitzichten en door  
   een beschermd natuurgebied.

• De vertrekzaal ligt aan de rand van Diest en op 1 km van de markt, dus ook gemakkelijk bereikbaar voor  
   de niet-wandelaars.

In ons volgend Clubblad of per nieuwsbrief volgt later meer info over deze busreis.
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Ongevalsaangifte voor leden en  
niet-leden van Wandelsport Vlaanderen

Wandelsport Vlaanderen werkt vanaf 1 januari 2022 samen met Callant Verzekeringen & Financieel Advies

Voor de leden, alsook voor niet-leden werd een uitgebreid verzekeringspakket uitgewerkt bij Ethias.

De uitgebreide infobrochure alsook de ongevalsaangifte met medisch attest kan je vinden op de website “wandelsport-
vlaanderen.be” onder “Club & ledeninfo” – “Onze verzekering”.

De ongevalsaangifte bestaat uit 3 delen:

• Deel A: Het invulformulier met details over het ongeval

• Deel B met info over de afhandeling van schadedossier en de wettelijke verplichte privacy-disclaimer.  
   Dit deel hoef je niet door te sturen.

• Deel C: Het medisch of geneeskundig attest met de info die de geneesheer invult over de letsels.  
   Dit mag ook attest van de arts of spoeddienst zijn.

Ongevalsaangifte	voor	leden

Bij een ongeval tijdens je wandeling of een officiële wandelorganisatie download je het medisch attest om te laten invul-
len door de behandelende geneesheer.

De ongevalsaangifte moet via elektronische weg worden ingevuld en samen met het ingescand medisch attest via mail 
gestuurd worden aan aangifteLO@ethias.be.

Indien je niet in de mogelijkheid bent om een medisch attest te downloaden of mails te versturen, vraag dan het me-
disch attest aan de organiserende club en vraag jouw club de ongevalsaangifte voor jou door te sturen.

Leden die bij individuele wandelsportbeoefening een ongeval voor hebben, dienen hun clubsecretaris hiervan op de 
hoogte te brengen.

 
Ongevalsaangifte	voor	niet-leden

De organiserende club bezorgt (via mail) een ongevalsaangifte voor niet-leden inclusief medisch attest.

De ongevalsaangifte dient via elektronische weg te worden ingevuld en samen met het ingescand medisch attest via mail 
gestuurd te worden aan verzekeringen@wandelsport.be

Niet-leden zijn enkel verzekerd voor ongevallen tijdens de georganiseerde wandelingen van Wandelsport Vlaanderen en  
niet op weg naar of van de wandeling naar huis.

mailto:aangifteLO@ethias.be
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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Busreis naar Hulst
zaterdag 14 mei 2022

Onze eerste ééndaagse busreis van dit kalenderjaar 
brengt ons naar Hulst, de Vesting- en  Reynaert de 
Vosstad in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 

Daar nemen we deel aan de “Omloop Vestingstad 
Hulst”, een organisatie van WSV Zelden Rust,  
Terneuzen.

www.vsvzeldenrust.nl

We wandelen over de vestingwallen, langs de binnen- en buitenvesten, langs historische poorten en gebou-
wen en naar gelang de gekozen afstand over de Liniedijk, langs Fort Moerschans en door de bossen rond Hulst 
en Clinge.

Afstanden:  7 km - 14 km - 21 km - 28 km 

Vertrek: om 7u30 stipt parking Europahal, Tielt

Terug:  om 16u00 uit Hulst

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 

INSCHRIJVING BUSREIS NAAR HULST, ZATERDAG 14 MEI 2022
DEELNEMERS:        PRIJS     
Eerste deelnemer:  ………………………………………              ……………….... €

Tweede deelnemer:  ……………………………………...             …………………. €

Derde deelnemer:  ……………………………………….             ………………….. €

Vierde deelnemer:  ……………………………………….           .………………….. €

Totaal te betalen:                                 ..………………… €

Inschrijvingsstrookje per post of e-mail ten laatste zaterdag 30 april bij

Nicole Bruneel, Molenakker 14, 8740 Egem, nicole.bruneel1@gmail.com – GSM 0478 988 724

Betaling op bankrekening Watewystappers BE50 9799 6892 4618  
met vermelding naam & aantal personen.  

http://www.vsvzeldenrust.nl
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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 : Basisschool Nieuwland
Adres : Ontvangerstraat 7, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 24 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

! OPGELET !NIEUWESTARTPLAATS
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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

 

 

 

 


