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Uw reclame hier?
Bereik meer dan 400 lezers!
Kantoor Sonja Kinds

Neem contact op met
georges.ditillieu@telenet.be

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
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VOORWOORD
Beste wandelvrienden,
medewerkers en bestuursleden
Deze zomer is zoveel beter dan
de vorige van 2021. De dagen
lopen over van zon en warmte
maar vooral wij zijn terug “VRIJ”
!! Covid 19 lijkt een ver verleden.
Voor ons als bestuur, was het een
oefening om onze activiteiten terug op te starten; het informeren
bij onze medewerkers, het contacteren van de verantwoordelijken start- en controleplaatsen. In
een tijdspanne van 2 jaar is toch heel wat gewijzigd.
De voorbije wandeltochten waren goed maar helaas het aantal
deelnemers uit het verleden werd niet behaald en de sfeer/
ambiance is minder door de pandemie die we gehad hebben.
Uitgebreid verslag leest u verder in dit clubblad. Het is voor
ons evalueren en bijsturen. Wij laten het hoofd niet hangen en
gaan met dezelfde inzet door. Het is ook voor de wandelaar een
terugvinden / herontdekken van het clubgebeuren en georganiseerde wandeltochten. Wij zien hoopvol uit naar onze komende
wandelorganisaties te Schuiferskapelle, Aarsele en Dentergem en
hopen onze leden er massaal te mogen begroeten.
Onze eerste busreis is ondertussen een mooie herinnering,
eveneens aan een warme en dorstige dag in het mooie vestigingsstadje Hulst. Onze tweede uitstap dient zich ondertussen
aan; wij blijven binnen de landsgrenzen en reizen naar het mooie
Meldert in de provincie Limburg met mogelijkheid tot bezoek aan
de nabij gelegen stad Diest. Inschrijven is mogelijk via ingesloten
formulier.
Voor het eerst in onze clubgeschiedenis kunnen wij u in 2023 een
club wandelvakantie aanbieden. Nicole, als gedreven en ervaren
reisleidster, heeft zich over deze reis ontfermd en wij zijn ervan
overtuigd dat deze tot in de puntjes in orde zal zijn. Met alvast
onze dank aan Nicole. Nieuwsgierig? Alle info vindt u op de
volgende pagina’s.
Over 2023 (gesproken) geschreven; het hernieuwen van de
lidgelden dient zich spoedig aan en daarom voorzien wij naar
jaarlijkse gewoonte een inschrijvingsdag. Breng gerust vrienden/vriendinnen, familieleden … mee om kennis te maken met
onze club en eventueel lid te worden. Zoals u wellicht weet, is
lidmaatschap zo goed als gratis door terugbetaling via uw mutualiteit.
Aan de winter wil ik eigenlijk helemaal nog niet denken maar doe
het hierbij toch even. Weer of geen weer, wij sluiten ons werkjaar af met een clubfeest in feestzaal Shamrock te Tielt, alvast
een evenement om naar uit te kijken. Wij zullen u er “Warm”
ontvangen, even warm als deze oververhitte zomerdagen.

Teksten : Georges Ditillieu
  Nicole Bruneel
Foto’s : Omer Velghe en
  Jean-Pierre Vanden Broucke
  Cover: Jean-Pierre Vanden Broucke
Opmaak : Jan Blomme - JB-signs
Druk    : JB-signs.be

Bij deze een warme groet, houdt het allen veilig en veel (water)
drinken…
Uw voorzitter
Didier Van Nieuwenhuyse
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Didier Van Nieuwenhuyse
: Felix D’Hoopstraat 5 bus 1, 8700 TIELT
: 0476 96 56 68
: voorzitter@watewystappers.be

Secretaris
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Nicole Bruneel
: Molenakker 14, 8740 EGEM
: 0478 98 87 24
: info@watewystappers.be - nicole.bruneel1@gmail.com

Hulpsecretaris / Administratief medewerker
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Patrick Biebouw
: Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 TIELT
: 0478 44 86 21
: patrick.biebouw@skynet.be

Penningmeester
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		
Rek.nr.

: Dominique Maes
: Keidamstraat 85, 8700 TIELT
: 051 40 61 11
: domajero@gmail.com
: IBAN BE50 9799 6892 4618 - BIC ARSP BE 22

Bestuurder
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Georges Ditillieu
: Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
: 0477 36 85 16 - 050 66 03 54
: georges.ditillieu@telenet.be

Bestuurslid / Parcoursmeester
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Frank Tanghe
: Dierdonk 18, 8700 TIELT
: 051 40 83 56
: franktanghe.1956@gmail.com

Verantwoordelijke magazijn / Coördinator rust- en startplaatsen
Naam		
Adres		
Tel		
E-mail		

: Omer Velghe
: Krommestraat 10, 8870 IZEGEM (Kachtem)
: 0475 40 51 80
: omervelghe@hotmail.com
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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 via mail voorzitter@
watewystappers.be of op het nummer 0476 96 56 68 of via één van de bestuursleden.
Spoedig herstel:
Wij wensen alle leden die getroffen werden door één of andere ziekte en hierdoor in de lappenmand liggen
en herstellend zijn thuis of in het ziekenhuis, een spoedig herstel toe. 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!
Wandelboekjes:
Wandelboekjes zijn steeds gratis te verkrijgen voor onze leden op de verschillende wandeltochten, op het
secretariaat of eventueel op de inschrijvingsnamiddag .
Heel wat belangrijk clubnieuws verder in deze uitgave:
Er is verder heel wat belangrijk clubnieuws te lezen verder in dit boekje zoals autocarreizen, komende tochten, inschrijvingsdag, clubfeest en nog veel andere belangrijkheden, dus lees het boekje aandachtig en noteer
vooral de belangrijke data.

Prestatiebladen 2022
Ons wandeljaar loopt ten einde.
Op maandag, 31 oktober 2022 sluiten wij ons wandeljaar af en op dinsdag 1 november 2022 geven wij het
startsein voor het wandeljaar 2023.
De nieuwe prestatiebladen zijn beschikbaar op onze activiteiten, vanaf onze Herfsttocht in Aarsele op zondag
30 oktober.
Wij leggen er vooral de nadruk op dat alle volle prestatiebladen op het secretariaat moeten binnen zijn tegen
uiterlijk vrijdag 4 november 2022 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 2023:
Op dinsdag 1 november 2022 met de start van ons nieuw wandeljaar worden ook onze nieuwe
prestatiebladen in gebruik genomen.
De oude, blauwe formulieren zijn na 31 oktober niet meer geldig.
5

Watewystappers - Clubblad | september - oktober - november - december 2022

Geslaagde autocarreis naar Hulst,
Zeeuws-Vlaanderen 14 mei 2022
Jammer dat je er niet bij was…
Joy hupla hoy, een verslag van mijn eerste busuitstap bij de Watewystappers.
Stipt om halfacht vertrokken we op de parking van de Europahal met 44 watewietjes richting Hulst. Het was al
volop zon maar toch nog een beetje fris. De chauffeur, Hélène reed heel vlot tot in Hulst, net over Belgische de
grens.
Nicole had de organiserende wandelclub verwittigd
zodanig dat de autocar dicht kon parkeren. Er was
toen nog niet zoveel volk in de startzaal. De afstanden waren 7, 14, 20 en 28 km, voor elk wat wils dus.
Samen met Omer kozen we voor de 20 km, intussen
waren het aangename wandeltemperaturen. We
startten aanvankelijk door wat groen, met links en
rechts een mooie waterpartij. Na 1,5 km stapten we
toch een heel eind langs een drukke weg, om dan
uiteindelijk terug de natuur in te trekken tot in het
Nederlandse Clinge.
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Geslaagde autocarreis naar Hulst,
Zeeuws-Vlaanderen 14 mei 2022
De rustpost was in een plaatselijk schooltje, waar we ons konden bevoorraden van spijs en drank. De plaatselijke lus van 6 km was heel mooi, maar vooral ook rustig, we flirten even met de landsgrens en stapten op de
plaats waar vroeger het Fort Bednar was. Ook hier was de droogte duidelijk zichtbaar. De oude grachten van
het Fort lagen er helemaal opgedroogd bij. Terug naar de rustpost waar we nog enkele watewietjes ontmoetten, tijd dus voor een gezellige babbel. Na de stop, opnieuw richting Hulst, meestal langs rustige bospaden en
zo kwamen we aan respectievelijk de buitenvest en de binnenvest. Hier koos ik om er nog een paar km bij te
stappen en voor de 28 te gaan. Intussen had Omer zijn geliefde teruggevonden op één van de gezellige terrasjes in de winkelstraat.
Hulst heeft inderdaad veel te bieden, zeer groene omgeving, mooie vestingen, met imposante toegangspoorten, de alom gekende molen, die vrij toegankelijk was. Net buiten de stadspoorten de grotere commerciële
winkels, en binnen de stadsmuren de gezellige kleinere winkeltjes. Natuurlijk ook heel wat mooie pleintjes met
volle terrassen, kan ook niet anders met zo’n prachtig weer. Zeker een plaats om nog eens terug te komen om
te fietsen, te wandelen, te shoppen en natuurlijk te genieten.
Ruim op tijd terug in de startzaal om deze prachtige dag af te sluiten met een beetje gerstenat. Eind goed al
goed denk je dan maar, maar nee hoor, op de terugweg plots politiecontrole. De autocar moest aan de kant,
een vriendelijke politieagent vroeg de papieren van chauffeur en voertuig, alcoholcontrole bij de chauffeur en
een controle van de autocar zelf. Omdat de Meibloem een serieuze onderneming is, was alles in orde en konden we 15 minuten later terug de weg op. Rond half zes reed de autocar terug de parking op. Iedereen heel
tevreden, ja de afwezigen hadden ongelijk.

Bedankt aan het bestuur voor de goede keuze van de bus uitstap en tot de volgende keer.
PS: de organiserende wandelclub was “WSV zelden rust” en uiteindelijk waren er slechts 585 wandelaars, voor
een heel mooie wandeling.
Opgemaakt door Geert Declercq, lid Watewystappers
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Geslaagde autocarreis naar Hulst,
Zeeuws-Vlaanderen 14 mei 2022
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Een blik terug op onze
voorbije organisaties
Langs deze weg blikken wij eens terug op onze voorbije organisaties.
Na de blitsende start van onze Krokussentocht met 1.545 deelnemers, tuimelde het aantal deelnemers ongelooflijk de diepte in, hieronder een algemeen overzicht van deze voorbije tochten.

De grote concurrentie speelde ons parten voor onze Plattelandstocht
Om te beginnen moesten we in allerlaatste instantie
uitzien naar een andere startplaats die wij gelukkig
vonden in de Basisschool in het centrum van Tielt.
Daarbij viel onze organisatie samen met Paaszondag
en heel wat communiefeesten. Wij moesten afrekenen
met heel wat concurrentie van andere organisaties in
West en Oost Vlaanderen. Reeds vroeg in de morgen
zagen wij de wandelaars met mondjesmaat binnenkomen, alvast geen goed teken. Maar geen gezeur, wij
deden moedig verder en om 15 uur konden wij afklokken op 761 deelnemers, waaronder 100 Watewystappers
en 82 niet aangeslotenen, dus op zijn Vlaams gezegd “genen vetten”.

Rondom Wakken toch iets beter
Deze tocht met vooral mooie parcours en meetellende voor de trofee West-Vlaanderen , heeft ook onze wensen niet ingevuld, vooral de deelnemers aan de 42 en 50 km lieten het afweten. Reden: niet minder dan vijf
organisaties voor de lange afstandswandelaars. Wij moesten tevreden zijn met een kleine 60 deelnemers. Dan
maar uitzien naar de andere stappers en ook die kwamen maar gezapig binnen. Eindresultaat: een totaal van
800 deelnemers waaronder 65 niet aangeslotenen. Opmerkelijk was hier dat onze Watewystappers met hun
71 deelnemers geklopt werden door Natuurvrienden Deinze met 79 deelnemers, alvast niet om over naar huis
te schrijven.
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Een blik terug op onze
voorbije organisaties
Poelbergtocht genekt door regen
Alle ogen waren bij ons gericht op onze befaamde Poelbergtocht, een wandelevenement dat ieder jaar meer
dan duizend wandelaars lokte naar de gekende berg van Tielt. Ook nu hoopten wij dit getal te overschrijden,
maar de weergoden waren de spelbeker! Van in de vroege morgen hadden wij af te rekenen met felle regenbuien, dus de wandelaars kwamen maar met mondjesmaat toe en rond 10 uur telden wij nog maar een goeie
300 stappers. Het zag er naar uit dat het een slag in het water zou worden.
Gelukkig voor ons begon het iets later op te klaren
en van dan af kwamen de trouwe stappers binnen
en genoten van de prachtige parcours die deze tocht
te bieden heeft. In de namiddag was het een echte
volkstoeloop en mochten wij afsluiten met een achter
alles gezien toch nog een mooi getal van liefst 846
wandelaars waarvan 110 Watewystappers en 101 niet
aangeslotenen.

Snikhete Tielt Zomert tocht te Kanegem
De ene keer is het regenen en de andere keer is het
voor vele wandelaars te warm. In Kanegem vielen we
werkelijk in een warme periode en veel wandelaars
tekenden present in de morgen, maar na de middag
waren het slechts de echte wandelliefhebbers die er
op afkwamen. Gelukkig hadden wij onze grote tent
opgetrokken in de tuin, zodat de stappers konden
verpozen in de schaduw. De aanwezigen waren vol lof
over de uitgewerkte parcours en na afsluiten noteerden wij liefst 793 aangesloten wandelaars en 84 niet aangeslotenen. Onze Watewystappertjes lieten zich niet meer verrassen en waren met 122 moedigen aanwezig.
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Een blik terug op onze
voorbije organisaties

Veel minder wandelaars
Zo beste vrienden, zoals u ziet zijn wij maar éénmaal boven de duizend deelnemers uit gekomen, wat veel
minder betekent dan de vorige jaren voor Corona. Met één ding kunnen wij ons troosten, die terugval is niet
bij ons alleen maar bij alle wandelclubs. Men moet nu alleen zijn om te organiseren in West- en Oost-Vlaanderen om de kaap van 1000 te overschrijden. Daarbij moeten wij ook nog rekening houden dat de verkoop van
dranken en hapjes gevoelig gedaald is, resultaat de clubkassen krijgen eveneens harde klappen. Hopelijk wordt
alles terug beter, want iedere wandelclub zal het meer dan nodig hebben. Daarom beste clubleden steun uw
club en wees massaal aanwezig op onze eigen organisaties, alsook bij de burenclubs. Hiermee bedankt u de
bestuursleden voor het vele werk dat zij steken in het uittekenen en bepijlen van de omlopen, alsook de vele
medewerkers die steeds paraat staan om de wandelaars te bedienen. Ook wij allen zijn u dankbaar voor uw
aanwezigheid. Tot later eens.										
(Georges)
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Kort overzicht
komende eigen organisties

Een overzicht over onze eigen komende organisaties

Beste wandelvrienden, naar het einde van ons wandeljaar krijgen wij nog drie prachtige eigen wandelorganisaties aangeboden, allemaal uitstekende wandeltochten, gekruid met landelijk natuurschoon in de streek van Schuiferskapelle,
Aarsele en Dentergem, waarop onze eigen clubleden zeker niet mogen ontbreken. Hieronder in het kort een overzicht
van deze drie prachtige natuurwandelingen met parcours overgoten met vele natuurpaden en prachtige vergezichten,
allemaal uitgetekend door onze befaamde parcoursmeesters.
Zaterdag 27 augustus 2022 Zomertocht:
Deze prachtige tocht vindt plaats in het landelijke dorpje Schuiferskapelle met start en aankomst in O.C. Club 77, Henri D’
Hondstraat 42, 8700 Schuiferskapelle - Tielt. Afstanden 6-12-18 en 24 km. De lange afstandswandelaars wandelen in de
driehoek van Schuiferskapelle - Egem en Tielt langs de vele onverharde landelijke wegen op zoek naar de heuvelrug van
Tielt, gekruid met vooral vele vergezichten. De korte afstanden houden het dichter bij huis, maar ook zij zullen genieten
van de vele kerkwegels en natuurpaden. Op iedere afstand zijn er mooie rustposten voorzien. Er kan gestart worden
tussen 06.00 uur en 15.00 uur en de tocht telt mee voor de koffiespaarkaart.
Zondag 30 oktober 2022 Herfsttocht Aarsele - Tielt:
Deze mooie herfsttocht is vooral gekend voor zijn prachtige natuurpaden, lopende langs de boorden van kleine waterlopen. De 12 - 18 en 24 km trekken naar het Oost-Vlaamse Wontergem voorbij het gedenkteken van Wielrenner Lucien
Buysse en zo naar de rustpost. De twee langste afstanden bewandelen het moerasgebied over uitgestrekte houten
steigers met prachtige zichten. Na een tweede rust keren ze samen terug met de 12 km langs mooie natuurpaden aan
de oevers van een kleine kreek onder het prachtige verkleurde bladerdek van bomen en struiken, een kleurenpallet om
echt van te genieten.
Start en aankomst in het O.C. Aarsele, Schoolstraat 1 a, 8700 Aarsele - Tielt.
Er kan gestart worden tussen 06.00 uur en 15.00 uur. Deze tocht telt mee voor de koffiespaarkaart.
Een aanrader voor iedere natuurwandelaar.
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Kort overzicht
komende eigen organisties

Zaterdag 3 december 2022, Sinterklaaswandeling in Dentergem:
De laatste wandelorganisatie van ons wandeljaar 2022 kent zoals gewoonlijk zijn startplaat in Dentergem met start en
aankomst in zaal J.O.C. Dentergem, Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem. Deze tocht staat volledig in het teken van Sinterklaas die zoals gewoonlijk aanwezig zal zijn met de nodige versnaperingen in de loop van de dag. Ook deze tocht zoekt
zijn weg langs kleine rustige kerkwegels en natuurpaden en is zoals gewoonlijk gekruid met vele natuurlandschappen. De
afstanden zijn 6-12-18 en 24 km. Op alle afstanden zijn er gezellige rustposten voorzien.
Deze tocht telt eveneens mee voor de koffiespaarkaart.
Er kan gestart worden tussen 06.00 uur en 15.00 uur.
Wij hopen alle Watewystappers te mogen verwelkomen op deze mooie afsluiter van 2022. 				
(Georges)
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Autocarreis naar MELDERT-LUMMEN op
zaterdag 10 september 2022

Onze tweede ééndaagse autocarreis van dit kalenderjaar brengt ons naar Meldert - Lummen in de provincie Limburg.
Daar nemen we deel aan de “Kalendriestocht”, een organisatie van Wandelclub VOS Schaffe
www.wandelclubvosschaffen4049.be
Afstanden: 5 km - 8 km - 13 - km - 21 km
We wandelen op de 5 km deels door landelijk groen, op de 8 km door een heide natuurreservaat met enkele klimmetjes
en mooie uitzichten, op de 13 km door een mooi bosgebied en door het natuurgebied Schurfter en op de 21 km ook
over de Willekensberg.
Vertrek:		

om 7u00 stipt parking Pontweg (langs Ringlaan, achter sportterreinen)

Mogelijkheid tot bezoek aan Diest
Terug:			

om 16u30 uit Meldert

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 MELDERT, 10 SEPTEMBER 2022
DEELNEMERS:								
Eerste deelnemer: …………………………….. Tweede deelnemer: …………………………….…….
Derde deelnemer: ……………………………… Vierde deelnemer: …………………………………….
Totaal te betalen: ……. x 15,00€ = ………… €
Inschrijvingsstrookje per post of e-mail ten laatste zaterdag, 2 september 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.
14

Watewystappers - Clubblad | september - oktober - november - december 2022

Wandelreis Moezel
27 - 30 juli 2023

In 2023 staat een wandelvierdaagse op ons programma.
We verblijven in Dieblich aan de Untermosel en kunnen jullie al volgende info mededelen:
Vervoer heen en terug en rondritten met autocar van “De Meibloem”
3 overnachtingen in vol pension, ttz ontbijtbuffet, lunchpakket en avondmaal (3-gangen)
Middagmalen dag 1 en dag 4
Voorlopig programma:
-

Dag 1: Tielt-Winningen voor middagmaal en gezamenlijke wandeling

-

Dag 2: Verplaatsing naar Mörsdorf (Hunsrück) voor
o Lange afstandswandeling naar Kastellaun
o of korte wandeling in Mörsdorf en vrije tijd in Kastellaun

-

Dag 3:
o Lange afstandswandelaars naar Rhens (Rijn) voor een etappe van de “Rheinburgenweg” naar Koblenz
o Korte afstandswandelaars wandelen in Dieblich en bezoeken daarna Koblenz

-

Dag 4:
o Wandeling en middagmaal in Cochem, het centrum van de Midden-Moezel
o Bezoek aan het schilderachtige Beilstein

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.
Richtprijs voor deze vierdaagse: 460€ per persoon in tweepersoonskamer.
Er worden ook enkele kamers voor singles voorzien aan een nog niet gekende meerprijs.
Meer info over deze reis bij onze secretaris en in ons volgend Clubblad.
Namens het bestuur
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Uitnodiging voor vernieuwing lidgeld 2023
op zaterdag 19 november 2022
Wij sluiten ons wandeljaar af op maandag 31 oktober 2022 en starten het nieuwe wandeljaar 2023 op dinsdag
1 november 2022.
Het lidmaatschap kan worden hernieuwd vanaf 1 oktober 2022:
o
		

Door overschrijving van het lidgeld tegen ten laatste 4 november 2022 op rekeningnummer
BE50 9799 6892 4618 van WATEWYSTAPPERS TIELT met vermelding “lidgeld 2023” en naam

o

Op de inschrijvingsdag

o

Op de wandeling van zondag 30 oktober te Aarsele

Lidgeld 2023:
o

Volwassenen: 20€ per persoon

o

Kinderen onder de 12 jaar: 12€ per persoon

Wie een wandelboek “Walking in Belgium” wenst, kan hiervoor 5,00€ bijstorten of betalen op de inschrijvingsdag.
INSCHRIJVINGSDAG
Waar?

Zaal “Buurthuis”, Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt

Wanneer?

Zaterdag, 19 november 2022

		

Van 9u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00

o
o
		
o
		
o

Iedereen die zijn lidmaatschap heeft hernieuwd of komt hernieuwen krijgt gratis koffie en taart.
De documenten van hernieuwing, prestatieblad, wandelboekje en een attest voor
de mutualiteit worden overhandigd.
Het mutualiteitsattest voor de jaarlijkse tegemoetkoming kan u vanaf 1 januari 2023 aan uw
mutualiteit bezorgen.
De clubleden die 25 of 50 tochten bijeen wandelden, krijgen ook hun geschenk mee.

Draag goed zorg voor uw huidige lidkaart want die blijft ook geldig in 2023.
Nadat u uw lidgeld op het einde van het wandeljaar betaald hebt, zal uw lidkaart opnieuw geactiveerd worden
en blijft die zo geldig voor het volgend wandeljaar.
Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze inschrijvingsdag.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom!
PS: Gelieve a.u.b. eventuele wijzigingen van uw gegevens (adres, telefoon- of gsm-nummer,…) te melden
aan ons secretariaat:
secretaris@watewystappers.be – 0478 98 87 24 – Molenakker 14, 8740 Egem
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Clubfeest
zaterdag 10 december 2022
We kunnen terug ons wandeljaar afsluiten met een clubfeest op zaterdag 11 december 2022.
Graag nodigen we alle clubleden en hun familie uit om te genieten van een feestnamiddag in
Feestzaal Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt.
We hopen op een talrijke opkomst voor ons feestmenu:
Aperitief met 4 hapjes
*****
Warm buffet:
Gebakken parelhoen, calvadosroomsaus, gestoofde wortelen, kroketjes
Varkensgebraad “blackwell”, gebraiseerd witloof, frietjes,
Gebakken koolvis in witte wijnsaus, tomaat, kruiden, aardappelpuree
*****
Chocolademousse van het huis
*****
Mokka
*****
Wijnen en waters inbegrepen
Vanaf 11u30 kunnen jullie aanschuiven voor een aperitief met hapjes en om 13u00 gaan we dan aan tafel.
Deelnameprijs:
Clubleden:		

45,00€

Niet-leden:		

55,00€

Kinderen < 12 jaar:

30,00€
Hoe inschrijven?

Inschrijvingsstrook invullen en bezorgen
op het secretariaat, Molenakker 14, 8740 Egem
per e-mail aan: secretaris@watewystappers.be
aan één van de bestuursleden
op de komende wandelingen
Dit uiterlijk tegen vrijdag 2 december 2022
Het deelnamebedrag kan gestort worden op onze clubrekening BE50 9799 6892 4618
met vermelding van naam en aantal personen.									
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Clubfeest
zaterdag 10 december 2022
INSCHRIJVING CLUBFEEST 10 DECEMBER 2022
1ste persoon: ………………………………………………………………………………………….
2de persoon: …………………………….…………………………………………………………...
3de persoon: ………………………………………………………………………………………….
4de persoon: ………………………………………………………………………………………….
Te betalen:
Leden:		

…..…….. x 45,00€ = ………… €

Niet-leden:		

…..…….. x 55,00€ = ………… €

Kinderen < 12 jaar: …………. x 30,00€ = ………… €
Inschrijven kan tot en met vrijdag, 2 december 2022

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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Agenda
KROKUSSENTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
: Stationsstraat 67, 8700 Tielt
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

PLATTELANDSTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: Basisschool Nieuwland
: Ontvangerstraat 7, 8700 Tielt
: 6 - 12 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN - Promo tocht

Start
Adres
Afstanden

Zaterdag 28 mei 2022

Starturen

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

TIELT
Zaterdag 26 februari 2022

TIELT
Zondag 17 april 2022

Derde luik Trofee West-Vlaanderen
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POELBERGTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
: Stationsstraat 67, 8700 Tielt
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

TIELT-ZOMERT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: Ontmoetingscentrum
: Sint Bavostraat 4, 8700 Kanegem - Tielt
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: O.C. Club 77
: Henri D’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: O.C. Aarsele
: Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 3 december 2022

Start
Adres
Afstanden
Starturen

: J.O.C. Dentergem
: Wontergemstraat 73, 8720 Dentergem
: 6 - 12 - 18 - 24 km
: tussen 06.00u en 15.00u

CLUBFEEST

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

TIELT
Zondag 19 juni 2022

KANEGEM
Zaterdag 9 juli 2022

SCHUIFERSKAPELLE
Zaterdag 27 augustus 2022

AARSELE
Zondag 30 oktober 2022

TIELT
Zaterdag 10 december 2022

Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
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DE DULLE VAN HULLES

jouw helden
in de bouw

BAKKERIJ DRIES
Jules Van Ooststraat 6
8700 Aarsele
Tel. 051 63 66 29
E-mail: bakkerij.dries@telenet.be
facebook.com/bakkerij3s

Uw reclame hier?
Bereik meer dan 400 lezers!
Neem contact op met
georges.ditillieu@telenet.be
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