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Woordje van de Voorzitter
De zomer is terug het land uit. Een zomer met
temperaturen om u tegen te zeggen. Als wande-
laar  was het dikwijls na de middag echt te warm.
De weerman rade ons aan, om ons rustig te
houden. Maar wat met de deelnemers aan de
Mesa of de 4 daagse van de IJzer. De lange af-
standen hadden het na de middag zeker lastig.
 
Intussen hebben we weerom wat eigen wande-
lingen en uitstappen achter de rug. De testwan-
deling in groep van station naar station was echt
een meevaller. Dus is het logisch dat we volgend
jaar zoiets op het programma voorzien.
Binnenkort is het de veldtocht, waarvoor we op
dit ogenblik volop mee bezig zijn.
En dan volgt op 31 oktober het jaareinde van onze
club. Tijd om de administratie af te sluiten. De
prestatiebladen in te vullen zodat ze met de no-
vembertocht allemaal kunnen nagezien worden
en de uitslagen opgemaakt. A.u.b. vul ze correct
in, met gefoefel is een fair-play competitie niet
mogelijk. 
Enkel wie zijn prestatieblad binnenbrengt heeft
recht op extra’s die onze club jullie aanbied. ( zie
verder in dit boekje)
 
Deze zomer zijn we met de Margriettestappers
met 30 man/vrouw samen met WSVL en Intersoc
naar Harrachov op vakantie geweest. Het was
eens wat anders dan Zwitserland, maar we heb-
ben eens wat nieuws gezien en als groep een
heerlijk verlof gehad.
Voor volgend jaar hebben we geopteerd voor
Zinal in Zwitserland. Een bestemming waar de
natuur supermooi is.
Info en inschrijven bij mij zodat we samen in
Lichtervelde kunnen opstappen.
 
Op zondag 22 december gaan we op club-uitstap
naar Antwerpen. We gaan met de bus daar de
startplaats wat moeilijker ligt. Hopelijk hebben we
goed weer zodat we vanop het dakterras van het
MAS een prachtig uitzicht hebben over de haven
en de stad.
En zeker niet te vergeten op Zondag 24 november
ons jaarlijks ledenfeest. Zoals altijd beloofd het
niet mis te zijn. Met behulp van een flinke duw
uit de kas kunnen we de prijs interessant houden.
Tot binnenkort op de één van de vele activiteiten.
 
Uw voorzitter Daniël
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Turfhauwetocht  2019  
 

 
Op dinsdag 06 augustus 2019 organiseerden wij, na een onderbreking van drie jaar, opnieuw 
onze Turfhauwetocht. 
De weergoden waren ons deze keer goed gezind, waardoor er zo’n  1.008  wandelaars de weg 
vonden naar Lichtervelde om er aan onze Turfhauwetocht deel te nemen.  
Vanaf 06.00’ ’s morgens waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer om 
alles in goede banen te leiden. 

De wadelaars konden er drie lussen bewandelen;  5 - 8 - 11 km. 
De lus van de 11 km had een bijkomende rustpost op het 
domein Groenhove in Torhout. 
Speciaal voor degenen, die met de trein of bus, naar onze 
wandeltocht kwamen was er een lus voorzien vanaf het station 
van Lichtervelde naar de Turfhauwe en terug. 
Het was een drukke bedoening in de startzaal. Daar we deze 
keer met drie lussen werkten, kwamen de wandelaars telkens 
opnieuw in deze rustpost terug. 

 

’s Middags was er een warme maaltijd voorzien (stoofvlees met frietjes en groenten) dit voor een 
democratische prijs van € 10,00 per persoon. Zo’n 170 wandelaars gebruikten er het 
middagmaal. 
Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte danken voor hun 
belangeloze inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen. 

 
   

UITSLAG -  totaal aantal deelnemers (clubleden) 871 
   

 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 124 
   

 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 13 
   

   

 Subtotaal  >> 1.008 
   

 -  totaal aantal medewerkers 27 
   

 Algemeen totaal  >> 1.035 
   
 

De Margrietestappers eindigden op de 1e plaats met 67 deelnemers 
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Wandeluitstap Drongen - Gent  
 

 
Op zaterdag 24 augustus 2019, spoorden we met  28  Margrietestappers vanuit Lichtervelde naar 
Drongen. 
We wandelden deze keer in groep de “Groene Haltewandeling”.                                                 
Een tocht vanaf het station Drongen naar het station Gent Sint-Pieters via het trage 
wegennetwerk, het natuurgebied “De Assels, “De Blaarmeersen” en het nog vrij onbekende  
“Park Overmeers”. 
 

De deelnemers konden er kiezen tussen een tocht van 14,6 of 9,7 km. 
We verdeelden ons dus in twee groepen.  
 

-  De dapperen, 10 deelnemers kozen er voor de lange afstand van 14,6 km.  
-  De gematigden, 18 deelnemers kozen er voor de middellange afstand van 9,7 km. 
 

De gematigden stapten rechtstreeks vanaf het station Drongen naar het mooie kerkplein. 
In café “Artevelde” op het Drongenplein was er een eerste controlepost voorzien en konden de 
deelnemers genieten van een lekkere kop koffie of iets sterkers. 
 

Na de koffiestop ging de tocht verder naar Gent via een oude Leiearm, die schilderachtig 
meandert door een idyllisch landschap. Via trage- en landelijke wegen bereikten ze dan het 
natuurgebied “De Blaarmeersen”, waar er een tweede stop was voorzien.  
 

De dapperen maakten eerst een lus langs trage wegen. (heerlijk rustige paden waar geen 
gemotoriseerd verkeer is toegelaten) Ze stapten door het mooie natuurgebied “De Assels” om 
dan eveneens op het Drongenplein aan te komen. In café “Artevelde” vonden ze hun eerste 
controlepost waar ze hun knapzak konden aanspreken en tevens de dorst lessen.  
 

Vanaf het kerkplein volgden deze wandelaars dan hetzelfde parcours als de 9,6 km naar het 
natuurgebied “De Blaarmeersen”.    
Op deze tweede rust kwamen de twee groepen opnieuw samen.  
Na er nog wat te genieten van een frisse pint op het terras aan de vijver, trokken beide groepen 
dan samen verder via landelijke wegen naar het station Gent Sint-Pieters. 
In afwachting van het vertrek van onze trein huiswaarts, en als afsluit van onze uitstap, voegde 
onze voorzitter er op een mooi terrasje, nog een derde rustpost aan toe. 
 

Het mooie weer creëerde een aangename sfeer. Het was een gezellig samenzijn, waardoor deze 
nieuwe formule van wandelen door de deelnemers zeker werd gewaardeerd. 
 

Trage wegen.       
 

Trage wegen zijn paden bedoeld voor voetgangers, fietsers en alle andere vormen van niet 
gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal; op het platte land, in de dorpskernen, maar ook in de 
steden.  
Verhard of niet verhard, breed of smal; een trage weg kan alle vormen aannemen.  
Of een weg nu traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers.  
 

Veel trage wegen zijn in de tweede helft van de 20e eeuw in onbruik geraakt, overwoekerd, 
bebouwd, afgesloten of opgewaardeerd tot een verkeersweg. 
Samen met de hernieuwde belangstelling voor deze wegen ontstond ook een vzw Trage Wegen, 
die een begrip maakte van de term “Trage Weg” met gerichte projecten en campagnes. 
 

De nog bestaande Trage Wegen in Drongen werden in kaart gebracht en kregen naambordjes in 
een samenwerkingsproject tussen de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en de  
vzw Trage Wegen. 
 

In oktober 2015 werd het trage wegennetwerk in Drongen geopend.    
De lange wandeling volgt maar liefst negen verschillende trage wegen, de middellange variant 
vier en de korte twee. 
Bijna alle trage wegen hebben ook een historische roots.                                                                                                                        
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Wandeluitstap naar Groede in  Zeeland  (Nederland) 
 

 
Op zondag 29 september 2019 reisden we met  42  Margrietestappers naar Groede, een dorpje 
gelegen in het Nederlandse Zeeland. Twee leden waren met de auto gekomen.  
We waren er te gast bij de wandelclub “W.V. Voor de Wind” 
Men had er de keuze om 6 - 12 - 18 - 24 - 30 of 36 km te wandelen. 
De organiserende club mocht er zo’n  492  wandelaars verwelkomen. 
De Margrietestappers eindigden er op de  4e  plaats met  44  deelnemers. 
De weergoden waren ons dit keer niet goed gezind. We vertrokken in de pletsende regen.  
Ter plaatse was het ook bewolkt met af en toe een ferme regenbui. 
De dapperen trotseerden de regenvlagen en maakten er het beste van. 
In de namiddag trokken we dan met de korte afstandswandelaars naar het bekende Sluis. 
 

*  De wandeltocht                                                                                                                                                                                                                           
 

   Volgens de gekozen afstand konden we er genieten van een mooie strandwandeling, een  
   duinentocht en verder langs de Noordzee naar Nieuwvliet en Cadzand. De grotere afstanden    
   trokken door de polders en dorpjes rondom het historische Groede, kreken & natuurgebieden. 
 

*  Geschiedenis 
 

   De oudste vermelding van Groede dateert uit het begin van de 12e eeuw. Op dat moment    
   wordt de naam Groede vermeld in een oorkonde van de Gentse Sint-Pietersabdij, die in West- 
   Zeeuws-Vlaanderen veel grond bezat. De naam ‘Groede’ is waarschijnlijk afkomstig van  
   ‘grode’, een term die in de middeleeuwen doelde op aangeslibd en begroeid buitendijks land.  
   Heel waarschijnlijk was het aan het begin van de 13de eeuw dus nieuw ontgonnen gebied.  
   Ten noorden van Oostburg vormden zich destijds langs de toenmalige kustlijn natuurlijke  
   schorren. Aangezien het eerste Groede waarschijnlijk geen geconcentreerde dorpskern bezat,  
   werd Groede in de parochie van Oostburg ondergebracht.                                                       
 

   Pas in de 14de eeuw zal er sprake geweest zijn van een echte dorpskern. Zeker is dat er in  
   diezelfde 14de eeuw een ‘Waterschap Groede’ bestond, dat zorg moest dragen voor de lokale  
   waterhuishouding. De kerktoren van de huidige kerk dateert uit de 15de eeuw.  
 

   De geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, en dus ook van Groede, is sterk getekend  
   door de vele overstromingen, al dan niet natuurlijk van aard. Terwijl de 13de eeuw in het teken  
   stond van massale inpoldering, is het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw  
   voornamelijk een periode van overstromingen. De bekendste zijn de Sint-Elisbethsvloed in 
   1421 en 1424 en ook de stormvloed in 1375/1376.  
   Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren er vele militaire inundaties. Tussen 1583 en  
   1612 stond Groede blank. Enkel de kerktoren was nog zichtbaar. Tijdens het Twaalfjarig     
   Bestand (1609-1621), een rustpauze in de gevechten, kwam de streek op adem.  
   Onder meer Jacob Cats investeerde in inpolderingen in de omgeving van Groede.                        
   In Groede begon men al snel met de heropbouw. In 1613 werden dijken gebouwd en nog in  
   datzelfde jaar stond er reeds een nieuwe Waalse kerk.  
 

   Tot 1970 was Groede een zelfstandige gemeente en in dat jaar ging het op in de gemeente  
   Oostburg dat in 2003 zelf weer opging in de gemeente Sluis.      

   Tegenwoordig is Groede één van de minder bekende plaatsjes aan de Zeeuwse kust, maar  
   een echt pareltje, nog niet verpest door grote hoogbouw appartementen en vakantieparken,  
   een prachtig plekje. Het huidige Groede is een oase van rust aan de drukke Zeeuws-Vlaamse    
   kust. Het mooiste stukje van het dorp is het prachtige oude marktpleintje. Mooie oude huisjes      
   uit de 17e eeuw sieren het marktplein. In het midden staat een prachtige oude kerk uit 1615.      

   Groede heeft een prachtig strand. Het is één van de weinige plaatsen in Zeeland waar je ook    
   op het strand kunt slapen.  
   Sinds enkele jaren staan er (behalve) in de winter huisjes met een prachtig panoramaraam aan  
   het strand. Hier kun je slapen en wakker worden met de zee aan je voeten.  
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Herinschrijven voor het wandeljaar 2020 
 

 
Tijdens de “Novembertocht” op vrijdag 15 november 2019, is er een speciale balie voorzien voor 
het vernieuwen van de lidgelden. 
 

De lidgelden voor 2020 bedragen:   -  volwassenen:  €  15,00   
  

 -  jongeren t.e.m. 16 jaar:  €  10,00 
 

Herinschrijven kan: 
 

°  ofwel op onze novembertocht op 15 november 2019  
 

°  ofwel door overschrijving op het rekeningnummer van “De Margrietestappers”  
 

IBAN : BE53 9791 4773 5853  -  BIC :  ARSPBE22 
  

Gelieve duidelijk alle namen van de leden voor wie u herinschrijft te vermelden op uw 
overschrijving. 
 

°  Bij het hernieuwen van zijn ledenbijdrage voor het sportjaar 2020 ontvangt ieder lid een          
   speciaal wandelboekje waarmee men kan punten verzamelen voor een geschenk.         
   (zie artikel hierover verder in dit Stapperskrantje) 
 

Voordelen voor de leden van onze wandelclub : 
 

-  ieder lid is verzekerd via WANDELSPORT VLAANDEREN, voor lichamelijke letsels die  
   opgelopen zijn tijdens een officiële wandelorganisatie. Hou daarom steeds uw controlekaart bij  
   en verwittig bij een ongeval zo snel mogelijk de organiserende club, evenals uw eigen club.  
 

-  per gezin ontvangt men gratis 1 exemplaar van het wandelboek “Walking in Belgium”  
   voor zover er minstens: 
 

   °  1 lid van het gezin in 2019, 15 tochten heeft gewandeld    

   °  in 2019 minstens aan 3 organisaties heeft deelgenomen van “De Margrietestappers”.                    
      (eigen tochten of deelname aan bus- en of treinreizen georganiseerd door onze club) 
 

-  per gezin ontvangt men driemaandelijks ons clubblad “’t Stapperskrantje”. 
 

-  per gezin ontvangt men gratis het tijdschrift “Walking Magazine”, uitgegeven  
   door  “Wandelsport Vlaanderen”. 
 

-  jaarlijks clubfeest aan een vriendenprijs. 
. 

-  op ons clubfeest worden er jaarlijks prestatiebonnen uitgereikt.  
 

                       
 
 
 
 
 

 
 

DEZE PRESTATIEBONNEN WORDEN ENKEL UITGEREIKT AAN DE 
 

RECHTHEBBENDEN DIE AANWEZIG ZIJN OP HET LEDENFEEST ! 
 

 
 

  

men ontvangt: °  1 prestatiebon voor 25 wandelingen 
  

 °  2 prestatiebonnen voor 50 wandelingen 
  

 °  3 prestatiebonnen voor 75 wandelingen 
  

 °  4 prestatiebonnen voor 100 wandelingen en meer 
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 Hoe vul ik mijn Prestatieblad in 
 

 

 

 

De Margrietestappers VZW  -  Wandelsport Vlaanderen  5276 
 

Individueel prestatieblad - 2020 
 

Wandelingen tussen 01 november 2019 en 31 oktober 2020 
 

NAAM :  ........................................  Voornaam : 
……………………………… 
 

Geboortedatum : ………………………………. 
  

       

Nr. Datum Wandeltocht te … afstand tot. km punten tot. 
punten 

       

       

1 01.11 2019 Koekelare 15 15 1 1 
2 03.11 2019 Ingelmunster  Promotocht 18 33 3 4 

3 15.11 2019 Lichtervelde   Eigen tocht 16 49 5 9 
       

 

-  Nr.: deze kolom is voor u reeds ingevuld. (beide zijden) 
 

-  Datum: datum van de wandeltocht. 
 

-  Wandeltocht te: plaats waar de wandeltocht doorgaat (b.v. Koekelare) 
 

-  Afstand: de gewandelde afstand in km afgerond.  
 

                    De afronding gebeurt als volgt:  
  

                                       °  alle gedeeltes van de km onder de 0,5 worden naar beneden afgerond 

                      b.v. :  15,4 km wordt 15 km 
                  °  de gedeeltes van 0,5 en meer worden naar boven afgerond 
                      b.v. :  16,5 km of 20,6 wordt 17 km of 21 km 
 

-  Totaal aantal punten & kilometers: zie voorbeeld kader hierboven. 
 

-  Puntenverdeling. 
 
 

  

Aard tochten Punten 
  
   

°  Wandeltochten, die niet vermeld staan in de   1  punt 
   “Walking in Belgium”, maar die georganiseerde   
   tochten zijn, waarop er enige vorm van controle   
   bestaat en er een afstempeling is voorzien.   
   

   

°  Gewone wandeltocht WSVL                        2  punten 
   

   

°  Promo-tocht WSVL  3  punten 
   

   

°  Tocht van De Margrietstappers          5  punten 
 

   

°  Bus- en of treinreis                                  6  punten 
   

  

° Medewerkers eigen tochten   10  punten /  0 km 
  

 

-  Afrekening punten. 
 

  Algemeen totaal:  totaal aantal punten + ¼ of 25% van het totaal aantal km                 

7



 
 

Afsluiten prestatiebladen 2019 
 

 
-  Een wandeljaar bij onze club begint steeds op 01.11 en eindigt op 31.10. 
   ( b.v. het nieuwe wandeljaar 2020 begint op 01.11 2019 en eindigt op 31.10 2020) 
 

-  Op het einde van elk wandeljaar wordt  er een klassement van de geleverde prestaties van  
   onze leden opgemaakt. 
   Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de behaalde punten als met de afgelegde     
   kilometers. 
   Aan de geleverde prestaties wordt er een waarde toegekend. 
   Deze waarde is de som van:  
 

   °  het totaal aantal behaalde punten + 1/4e  of 25 % van het totaal afgelegde kilometers 
  

-  KLASSEMENT 
 

   °  Er zijn drie reeksen:  *  Jeugd, jongeren tot 16 jaar 
                                        *  Dames 
                                        *  Heren 
 

-  Om dit jaar in het klassement opgenomen te worden dient ieder lid tijdens het wandeljaar 2019       
   aan minstens  25  wandeltochten hebben deelgenomen. 
 

-  Wenst u opgenomen te worden in de uitslag en recht hebben op prestatiebonnen (zie artikel      
   “Herinschrijving 2020”), dan kan u uw ingevulde prestatiebladen en uw wandelboekje indienen  
   tijdens de “De Novembertocht” van vrijdag 15 november 2019, en dit tot 18.00’. 
 

-  Wie echter op onze “Novembertocht” niet kan aanwezig zijn, mag zijn prestatiebladen en     
   wandelboekje afgeven bij Ingrid VANNESTE Potteriestraat 20, LICHTERVELDE.      
 

   Dit moet wel gebeuren vóór 15 november 2019. 
 

-  Prestatiebladen opgemaakt in exel mogen doorgemaild worden naar  
 

info@margrietestappers.be 
 

   Deze presstatiebladen opgemaakt in exel mogen gerust doorlopen op één blad. 
   Zelfs al hebt u meer dan 100 tochten, toch mag u alles op één blad laten staan. 
 

-  De uitslagen zullen bekend gemaakt worden en uithangen op het jaarlijkse clubfeest welke  
   dit jaar doorgaat op zondag 24 november 2019. 
 

-  Nieuwe prestatiebladen zijn steeds te bekomen bij Ingrid VANNESTE. 
 

°°°°°°°°°°°°° 
 

 

Tussenkomst ziekenfonds in het lidgeld v. e. Sportclub. 
 

 
Diverse ziekenfondsen betalen een tussenkomst voor het lidgeld van een sportclub.  
Ook het lidgeld van een wandelclub komt hiervoor in aanmerking.  
 

Bij het hernieuwen van uw ledenbijdrage voor het wandeljaar 2020 ontvangt u een reeds ingevuld            
“Algemeen Mutualiteitsattest”. 
 

Hoe bekomt u nu uw tussenkomst van het ziekenfonds:     
 

°  U brengt een klevertje van uw ziekenfonds aan op het “Algemeen Mutualiteitsattest”. 
 

°  U bezorgt dit formulier bij uw ziekenfonds. 
 

°  Per kerende ontvangt u de voorziene tussenkomst op uw rekening 
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Veldtocht 2019 
 

                                                                                                                        
Op zaterdag 05 oktober 2019 organiseerden wij opnieuw onze jaarlijkse Veldtocht.                                      
De weergoden waren ons opnieuw goed gezind waardoor er zo’n  1.661  wandelaars de weg 
vonden naar Lichtervelde om er aan onze Veldtocht deel te nemen.  
Vanaf 06.00’ waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer.  
Zowel in de startzaal als op de rustposten was het opnieuw een drukke bedoening. 
 

Dit jaar bewandelden wij de Noordelijke kant van de gemeente. 
 

Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte danken voor hun 
belangeloze inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen. 
 

   

UITSLAG -  totaal aantal deelnemers (clubleden) 1.501 
   

 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 153 
   

 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 7 
   

   

 Subtotaal  >> 1.661 
   

 -  totaal aantal medewerkers 44 
   

 Algemeen totaal  >> 1.705 
   
 

De Margrietestappers eindigden op de 7e plaats met 52 deelnemers 
 

 

°°°°°°°°°° 
 

 

Kalender eigen tochten 2020 
 

 
   

-  Oliebollentocht  2e zaterdag van februari   08 februari 2020 
   

   

-  Houtwaltocht (Promotocht)  3e zaterdag van mei   16 mei 2020 
   

   

-  Turfhauwetocht  1e dinsdag van augustus   04 augustus 2020 
   

   

-  Veldtocht  1e dinsdag van oktober  03 oktober 2020 
   

   

-  Novembertocht  3e vrijdag van november  20 november 2020 
   

 

°°°°°°°°°° 
 

 

Wandeluitstap naar Antwerpen op zondag 22 december 2019 
 

 
*  Startplaatswijziging. 
 

    -  We vertrekken deze keer niet vanuit het “Brouwerscafé  De Seefhoek”, maar wel vanop één  
       van de Flandriaboten  gelegen in het Kattendijkdok - Oostkaai 22, in de Antwerpse haven. 
 

*  Afstanden. 
 

    -  We kunnen er kiezen tussen 5 lussen van ofwel 3 - 4 - 5 - 6 - 8 en 11 km. 
       Deze lussen zijn onderling combineerbaar met mogelijkheid tot:        

       ° gratis bezoek aan het dakterras van “Het MAS”, 63 m hoog. 
       °  bezoek  aan de “St. pauluskerk”, Kerkschip tussen 11.30’ en 17.00’ 
 

*  I.V.V. stempel  
 

    -  Te bekomen vanaf  05 km gewandeld te hebben. 
 

°°°°°°°°°° 
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Foto’s Wandeluitstap naar Drongen    zie ook http://margrietestappers.be 
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Foto’s Wandeluitstap naar Groede    zie ook http://margrietestappers.be 
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Wandeluitstappen 
 

  

°  Uitnodiging 6e wandeluitstap 2019 

  

-  Bestemming        Antwerpen          Busreis 
  

-  Wanneer            Zondag 22 december 2019 
  

-  Vertrek   Lichtervelde            V.  07.30’ Antwerpen          V.  17.30’  
     

-  Aankomst     Antwerpen   A.  09.30’ Lichtervelde A.  19.30 
  

-  Wandeltocht     Antwerpen in de winter 
  

-  Organisator     RB Antwerpen 
  

-  Afstanden   4 - 5 - 7 - 9  km 
  

-  Pacours   Ontdekkingstocht langs de mooiste plekjes van Oud Antwerpen in  
  Kerstsfeer. Gratis bezoek aan het dakterras van “Het Mas” met een 
  prachtig zicht over de haven en de stad. 
  

-  Bijkomende  Nihil 

   uitstap  
  

INSCHRIJVEN  Uiterlijk op zondag 15 december 2019 
  

 

°  INSCHRIJVEN 
 

  

°  Prijs deelname €  10,00  bus- en of treinreis, inschrijving wandeltocht + één 

 consumptie inbegrepen 
  

°  Treinreis -  Volwassenen die gratis reizen, moeten wel inschrijven 

 -  Kinderen onder de 12 j. (gratis, maar schrijven wel in) 

 -  Senioren (65 +), kopen zelf hun biljet maar schrijven wel in                                         
  

°  Inschrijven bij Ingrid Vanneste  Potteriestraat 20,  B-8810 LICHTERVELDE 

 tel.:  051 / 72.46.35          email:  Ingrid2vanneste@gmail.com 
  

°  Overschrijven De Margrietestappers 
  

 IBAN   BE53 9791 4773 5853           BIC   ARSPBE22 
  

                                                                                                                            
 

Geschenk aan onze actieve leden 
 

 

Om onze trouwe, actieve leden te belonen voor hun inzet heeft het bestuur besloten om tijdens 
het volgende sportjaar 2020 hen een paar geschenken aan te bieden. 
 

We opteerden deze keer voor een windjack met rits vooraan en zonder kap + voor degenen die 
dit wensen, een geborduurd embleem die men op een trui, vest of rugzak kan aanbrengen. 
 

*  Voorwaarde om recht te hebben op zo’n windjack + een embleem. 
 

   -  Op 31.10 2019 moet men: 
 

      °  15 wandeltochten van WSVL  gewandeld hebben, waarvan er 3 tochten of wandel-    
         uitstappen (bus- en of treinreizen) georganiseerd waren door de Margrietestappers,  
         of op drie tochten van onze club als medewerker gefungeerd te hebben. 
 

   Wij hopen om een model van de windjacks (S - M - L – XL - XXL) tegen de novembertocht in  
   ons bezit te hebben. Op deze organisatie kunnen de rechthebbende leden dan hun model  
   passen. Op onze oliebollentocht kunnen de jassen + het embleem afgehaald worden. 
 

 * Petjes. 
 

    Wij bieden onze leden ook een nieuw model aan met het embleem van de club erop tegen de      
    prijs van € 10,00 per petje. 
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Nieuwe lidkaarten 
 

 
Door problemen in het verleden bij het scannen van de papieren lidkaarten, worden deze vanaf 

het sportjaar 2020 vervangen door een PVC-lidkaart. 

*  Uitzicht van de kaart 
   

   -  Degelijke PVC-kaart type bankkaart. 
 

*  Wat staat er op vermeld 
 

   -  Het clubnummer. 
   -  De clubnaam. 
   -  Voor- en familienaam van het lid.  
   -  Het lidnummer. 
   -  De barcode. 
 

*  Geldigheid van de kaart 
 

   -  Deze nieuwe lidkaart op zich blijft 02 jaar geldig. 
   -  Bij de ledenbijdragevernieuwing voor het sportjaar 2020 wordt de kaart gevalideerd              
      tot 31.12 2020. 
   -  Bij de ledenbijdragehernieuwing voor het sportjaar 2021 wordt de kaart gevalideerd 
      tot 31.12 2021.  
   -  Vanaf het sportjaar 2022 worden er dan opnieuw nieuwe lidkaarten afgeleverd met een  
      geldigheid van 02 jaar. (2022 – 2023) 
 

 

Speciale uitgave van het wandelboekje  
 

 
Om de leden te bedanken voor hun trouw, schenkt Wandelsport Vlaanderen vzw, haar leden bij 
hun ledenbijdragehernieuwing voor het sportjaar 2020 gratis een speciaal wandelboekje. 
Met dit exclusieve wandelboekje kan je sparen voor een gratis regenponcho of een rugzak. 
 

*  Wat moet je hiervoor doen ! 
 

   -  Je trekt je wandelschoenen aan en gaat wandelen op een organisatie van Wandelsport  
       Vlaanderen vzw om zo 15 of 25 stempels te verzamelen. 
 

   -  Na iedere wandeling laat je je wandelboekje afstempelen door de organiserende club. 
 

   -  Na 15 tochten heb je recht op een regenponcho. 
   -  Na 25 tochten heb je recht op een rugzak. 
 

   -  Er dient dus een keuze gemaakt te worden voor het bekomen van één van deze gadgets.  
      (een regenponcho of een rugzak, beiden kan niet) 
      Het is niet zo dat men eerst spaart voor de 15 tochten (voor een regenponcho) om later door       
      te sparen voor 25 tochten (voor een rugzak). 
 

   -  De leden kunnen beginnen sparen vanaf ze het exclusieve wandelboekje in hun bezit  
      hebben, ook al in 2019. 
 

 

Nieuwe medewerkers  
 

 
Indien er onder onze clubleden mensen zijn, die zich geroepen voelen om op één of meerdere 
organisaties te willen meewerken, dan zijn die meer dan welkom. Ze kunnen contact opnemen 
met Eric CUFFEZ.        tel. :  050/ 21.606.60        gsm :  0479/ 30.18.66 
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Huldiging verdienstelijke wandelaar 
 

  
Traditiegetrouw zal Wandelsport Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 de  verdienstelijke 
wandelaars opnieuw een passende hulde toebrengen. 
 

-  Wanneer :  op donderdag  23 januari 2020. 
 

-  Waar :  “ De Oude Melkerij “ Koolskampstraat  B-8830  GITS (Hooglede) 
 

Leden die op 01 december 2019,  20.000 - 40.000 - 60.000 - 80.000 of 100.000 km gewandeld hebben 
of die aan 1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 wandeltochten hebben deelgenomen, en die hiervoor in het 
verleden nog niet werden gehuldigd worden gevraagd hun naam op te geven.  
 

Het is wel zo dat men ofwel voor de kilometers ofwel voor de wandeltochten kan gehuldigd worden. 
Beiden samen kan niet.  
 

Dus zeker niet vergeten voor 01 december 2019 uw naam & adres + het aantal kilometers of het aantal 
gewandelde tochten schriftelijk of per e-mail te melden aan ons secretariaat bij :   
    

 

Ingrid VANNESTE Potteriestraat 20, 8810  LICHTERVELDE 
 

e-mail:  info@margrietestappers.be 
 
 

Degenen die in aanmerking komen krijgen later hierover persoonlijk bericht van Wandelsport Vlaanderen. 

        
                                                                                                                 

 

Nieuw vanaf 2020 
 

    

Criteria en voorwaarden voor de éénmalige omschakeling van afstand naar tochten. 
 
Momenteel kiest een wandelaar die wenst gehuldigd te worden voor : 
 

-  Ofwel het aantal gewandelde kilometers. 
-  Ofwel voor het aantal tochten waaraan hij/zij heeft deelgenomen.    
 

Vanaf nu is er een éénmalige omschakeling mogelijk van kilometers naar tochten.   
 

*  Voorwaarden voor deze omschakeling. 
 

   -  Enkel wie al gevierd geweest is, kan de vraag stellen tot omschakeling. 
   -  De omschakeling kan enkel van afstand naar aantal tochten, en niet omgekeerd. 
   -  De omschakeling van afstand naar tochten is éénmalig. 
   -  De aanvraag kan enkel op een moment dat een veelvoud van 5.000 km is bereikt. 
      Voor de omschakeling  wordt elke 20 km omgezet in 1 tocht.        

      Dus: 
 

      °  1.000 km staat gelijk aan 50 tochten. 
      °  55.000 km staat gelijk aan 2.750 tochten. 
      °  Wie 55.000 km doorgeeft als referentie bij de omschakeling kan voor het eerst weer  
         gevierd worden bij 3.000 tochten 
 

*  Hoe de omschakeling aanvragen. 
 

   -  Uw club op de hoogte brengen van uw vraag tot omschakeling. 
   -  Per e-mail het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw inlichten. 
 

leden@wandelsport.be 
 

      Daarbij moet het juiste aantal kilometers worden doorgegeven, waarop het secretariaat zich  
      zal baseren om het aantal verworven tochten te bepalen. 
      De dag waarop die e-mail wordt verstuurd, geldt als officiële overstapdatum. 
      Pas vanaf die datum mag je nieuwe tochten in rekening brengen voor de competitie van het  
      aantal tochten. 
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Wandelvakanties 2020 WSVL i.s.m. Intersoc 
 

                                                                                                                        
In de zomer van 2020 organiseert Wandelsport Vlaanderen exclusief voor de leden, opnieuw 
enkele mooie wandelvakanties.   
 

Er is keuze tussen: 
 

-  Zinal in Zwitserland 
-  Leysin in Zwitserland 
-  Flims in Zwitserland 
-  Harrachov in Tsjechië 
 

Onze club opteerde om deel te nemen aan de wandelvakantie naar Zinal in Zwitserland 
 

°  Wanneer:  van 25 augustus 2020 t.e.m. 02 september 2020. 
 

Zinal, is een authentiek bergdorpje gelegen in de Val d’Anniviers.  
Helemaal achteraan in de Val d’Anniviers, en omringd door een indrukwekkend berglandschap 
van vierduizenders, ligt het moderne Intersoc Hotel Les Diablons.  Vanop het zonneterras heb 
je een adembenemend zicht op de omringende bergen.  
Niet minder dan 250 km aan wandelpaden wachten daar op jou. Eens de veters van je 
wandelschoenen geknoopt, zal ook jij ervaren waarom Zinal en omgeving elk jaar opnieuw het 
hart van menig wandeltoerist weet te veroveren.  
Samen met een Intersoc-wandelgids kom je langs de uitgestippelde wandelpaden bij berghutten 
of dalen; ofwel ontdek je het charmante bloemendorp Grimentz, de prachtige Lac de Moiry en het 
gletsjerpaleis van Zermatt met zijn Matterhorn.  
 

We logeren er in  het moderne hotel “Hôtel Les Diablons” 
 

°  Prachtig hotel met: 
 

   -  Groot hotelterras. 
   -  Zwembad en welness naast het hotel. 
   -  Genieten in de thermale bronnen van Leukerbad. 
   -  Mogelijkheid een excursie te maken naar o.a. Sion, Grimentz en Zermatt. 
 

°  Prijs per persoon:  € 766,00  formule ALL-INN. 
 

°  Supplement éénpersoonskamer:  € 144,00  per persoon. 
 

°  Info en inschrijven: bij onze voorzitter Daniël Wydooghe. 
 

   tel.:  051/ 72.53.30          gsm:  0474/ 80.14.50 
 

*  Enkele mogelijke wandelingen. 
 

   °  Panoramische wandeling Torrent Neuf. 
 

      Spectaculaire wandeltocht doorheen het bos en over vier hangbruggen. 
 

   °  De Rothorn. 
 

      De “Rothorn” is de kleine broer van de “Bella Tola”, met zijn hoogte van 3.025 m. 
      De top van de “Rothorn”  ligt op een hoogte van 2.990 m. 
      Boven op de top van deze reus bevindt zich  de “Phare Griolet”, een uitzichtpunt van  
      waarop bij goede weersomstandigheden, meer dan 200 bergtoppen te zien zijn. 
 

   °  Aletsch Arena. 
 

      Een dagexcursie van een ongekende schoonheid. 
      We genieten namelijk van het zicht op de grootste gletsjer van Europa, de Aletschgletsjer. 
          

°°°°°°°°°° 
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Wandelvakantie 2019 met de Margrietestappers naar 
Harrachov (Tsjechië) i.s.m. WSVL & Intersoc 

 

(zie ook op onze website www.demargrietestappers.be) 
 

 
 
Wat volgt zijn wat indrukken die onze vriend Gerard opdeed op onze reis samen met WSVL en 
Intersoc. Het programma was zo uitgebreid dat iedereen een keuze moest maken uit de 
wandelingen en uitstappen. Gerard heeft slechts een deel hiervan kunnen doen en kan moeilijk 
voor iedereen vertellen. Zo ging Gerard mee naar het “Boomtoppenpad” op een regendag 
terwijl anderen gezellig binnen zaten voor de BBQ. De foto’s hiervan zijn die van de andere 
groep die wat meer geluk hadden met de zon.  
 
Met dank aan Gerard. 
 

      Er bestaan wel nog lastiger zaken dan een  
      autobusritje van 05.00’ s’morgens tot 10.15’    
      s’avonds. 
      En toch was het voor mij ook meer dan genoeg. 
      Laten we iets zeggen  over de doenbare grens. 
      De bestemming dit jaar: het bij ons nog vrij    
      onbekende wintersportoord van Harrachov. 
      Dit stadje is gelegen in Tsjechië vlak tegen de 
      Poolse grens. 
      Toch slaagde onze chauffeur er in om bijna     
      02.00’ door Polen te rijden, voor we 
      uiteindelijk onze valiezen konden uitpakken. 
      Na een degelijk avondmaal vond ik het tijd om  

     Hotel Firt & Fun       Een grensgeval        mijn bed op te zoeken.    
 
 
Bij een eerste kennismaking in de voormiddag leerde ik dat 
wegwijzers en plaatsnamen niet te lezen waren.  
We bevonden ons in een uitstekende plaats voor mountenbikers 
die in de winter moeten plaats maken voor langlaufers en 
liefhebbers van het schansspringen. 
Er zijn installaties voor zowel beginners als ervaren olympische 
sporters. 
 
 
 

       Zoals in de bergdorpjes is hier ook een bekende    
      waterval. De bestemming van de namiddagwandeling  
      was dit stukje ongerepte natuur.  
      Ik koos voor een halve dag platte rust . Plots hoorde ik    
      gerommel en de bliksems kondigden een hevig onweer   
      aan, even later zorgde een watergordijn bij het hotel      
      voor een spectaculaire plaatselijke waterval.  
      De zon had de onweerswolken al verdreven toen    
      groepjes natte wandelaars arriveerden.  
 
 

           Onze vriend Gerard             
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       De volgende dag was er een dagtocht    
      gepland ,brede    
      bospaadjes leidden ons tot over de Poolse grens.     
      Een bergbeekje over en we waren in een ander    
      land met evenzeer  onuitsprekelijke, namen.  
      De zeldzame huizen die we tegenkwamen stamden  
      nog uit de tijd van het Sovjet Regime.                      
      Het was hoofdzakelijk de natuur die ons bekoorde .    
      En weer zorgden de weergoden voor een hevige  
      regenbui.  
      Na een halfuur schuilen gingen we terug op stap 
      over de grens naar Tsjechië.  

Langs beide zijden ontmoeten we sportieve fietsers  ofwel mensen op zoek naar 
paddenstoelen. De wandelingen van een halve dag leidden ons ook door de onmetelijke 
wouden .De gidsen vertelden hoe het hier was onder de communisten, de grenzen werden 
goed bewaakt. Goed begaanbare grindwegen werden gebruikt voor de controle met voertuigen. 
Daar we ons in het Reuzengebergte bevonden moesten we regelmatig een helling op. 
Een steil kronkelend bospad langs de hoge springschans zorgde voor een snelle afdaling. 
 

       Veel informatie kregen we te horen tijdens de uitstap naar het  
      Boomtoppenpad. 
      Na een wandeling tussen de hoge boomstammen kregen we een      
      45 m hoge toren voorgeschoteld. Het was een goed begaanbare  
      licht stijgende baan. Een lichte regen en laag hangende wolken   
      zorgden dat we helaas niet konden genieten van het te verwachte  
      panorama. Via een grote buis die dienst deed als een reuze  
      glijbaan konden liefhebbers heel snel naar beneden glijden.  
      Wij echter stapten op het gemak de grote cirkels op terug naar    
      beneden. In een plaatselijk restaurant genoten we van een lekker  
      middagmaal. Dan terug via een kabellift naar een nabij gelegen  
      bergtop . Er volgde een mooie afdaling via een rustige asfaltweg.  

 

De uitstap naar PRAAG was dan weer iets 
gans anders, het was net of we terug bij een 
grens aankwamen, als we de nauwkeurige 
controle moesten passeren, om beurten  
voorbij de politie die de massa toeristen in 
goede banen leidden. We bewonderden de 
prachtige gebouwen van de Burcht.               
De middeleeuwse kathedraal met de vele 
torentjes stond te schitteren tegen een  
zuivere blauwe lucht . Een bekwame 
Nederlandstalige gids vertelde over de rijke 
geschiedenis van de hoofdstad. 
Voor sommigen waren de verhalen te lang en dwaalden af van de groep. Een verloren schaap 
werd pront verboden terug te keren als ze voorbij een poort was gestapt. Dus moest ze terug 
naar de plaats waar we eerder de controle ondergingen, om zo weer bij de groep te komen. 
Voor het middagmaal dwaalden we af tot aan de oevers van de Moldau. De beroemde 
Karelsbrug verbind de beide oevers van de rivier. We baanden ons een weg tussen de vele 
toeristen, muzikanten en bedelaars. Daarna door smalle winkelstraatjes naar een gezellig 
eethuis waar een smakelijk menu werd opgediend. Na de middag kwam een ander deel van de 
stad aan de beurt, om te winkelen of om te genieten van een terrasje. Iedereen was dan ook 
stipt op tijd om de bus op te stappen. 
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  Ja,70 jaar bereiken kan men ook een grens noemen !    
  Die bewuste dag had Eric het geluk die grens te  
  bereiken.  
  Tot zijn grote verrassing leidde Patrick het feestvarken  
  naar de bar voor een aperitief. 
  Daar wachtte onze volledige groep “Margrietestappers”  
  de jarige op om hem te feliciteren.   
  Daarna genoten we er samen van met een drankje en    
  vooral van het plezante gezelschap. 
 
  
 

    Dat was dan een greep uit de vele     
    Activiteiten tijdens deze mooie vakantie- 
    periode. 
    Voor volgend jaar staat het Zwitserse ZINAL  
    op het programma. 
    Vanaf dit dorp kan men gemakkelijk tot over 
    de boomgrens, ofwel met de kabellift en  
    voor de liefhebbers met een mooie  
    wandeling. 
 
    Gerard Vandeputte 
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Uitnodiging  Ledenfeest  2019 
 

 
-  Wanneer : op zondag 24 november 2019. 
 

-  Waar :  Zaal  “De Turfhauwe”  Kasteelstraat 69, B-8810  LICHTERVELDE 
 

-  Aanvang :  om 12.00’ 

Programma 
 

Woordje van de voorzitter 
 

Na het welkomstwoordje van onze voorzitter kunnen we terug genieten van een lekker 
feestmenu. Tussendoor worden de prestatiebonnen verdeeld. Ook de verdienstelijke leden 
worden beloond.   
 

Dit jaar zijn er opnieuw 3 reeksen -  jongeren t.e.m. 16 j.  

 -  dames  

 -  heren 
 

Om hun prijs te kunnen ontvangen moeten de laureaten wel degelijk aanwezig zijn 
op het feest ! 

 
 

M E N U 
 

Aperitief 
 

Schuimwijn en red Lion cocktail of fruitsap met fijne hapjes & aperitiefsoepje 
 

Voorgerechtenbuffet 
 

Rijkelijk koud buffet met gerookte Scandinavische vissoorten, gemarineerde ingelegde vis, 
zeevruchten, schaaldieren, Schotse gepocheerde zalm en Deense forel  

Opgevulde tongrolletjes en zalm met saffraansaus 
 

Warm buffet  
 

Hertenstoofpotje op de wijze van de jager, Ardeens varkenshaasje,  
Gemarineerde kippenfilet op exotische wijze, met aangepaste groentjes, kroketjes,                  

Parijse aardappelen of gratin, Pommerol- en zoetzure sausjes 
 
 

Nagerecht 
 

Taartenbuffet, ijspronkstuk, vers fruit en koffie 
 

Aangepaste wijnen of gewone consumptie en waters tijdens de maaltijd 
 

 
   

LEDENFEEST Leden Niet leden 
   

     

Prijs deelname °  volwassenen €                30,00 °  volwassenen €                   45,00 

 °   -12 j. €                15,00 °   -12 j. €                   25,00 
     

  

Inschrijven Uiterlijk op zondag  17 november 2019 
  

Inschrijven bij Ingrid VANNESTE  Potteriestraat 20, B-8810 LICHTERVELDE 

 tel.:  051 / 72.46.35          email :  Ingrid2vanneste@gmail.com 
  

Rekening De Margrietestappers     IBAN :  BE53 9791 4773 5853 
                                                        BIC   :  ARSPBE22 
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Retouradres:
Wydooghe Daniel
Peperstraat 15
8810 Lichtervelde

Driemaandelijks tijdschrift  P923150
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Clubfeest  2019
 
          Zondag  24  november  2019
 
Jaarlijks clubfeest met huldiging van de
 verdienstelijke leden 2019.    
 
Locatie:  “De Turfhauwe”
               Kasteelstraat 69,
               B-8810  LICHTERVELDE
 
Het inschrijvingsformulier vind u binnenin deze
editie van het Stappperskrantje.
 
Aanvang:  om 12.00’
         
           Iedereen van harte welkom

Novembertocht
 
          Vrijdag  15  november 2019
 
Organisator :  De Margrietstappers vzw
 
Start:  “ OC De Schouw “
            Statiesrraat  115,
            B-8810  LICHTERVELDE
            
Afstanden:   6 - 12 - 20 km
 
Federatieleden:  € 01,50 - Niet leden : € 02,50
 

Komende organisaties

Wandeluitstap naar
Antwerpen

 
          Zondag  22  december 2019
 
Organisator:  RB Antwerpen
 
Tocht:  Antwerpen in de winter
 
Start:  “Brouwerijcafé De Seefhoek”
           Indiëstraat 21,
           ANTWERPEN
 
Afstanden:   4 - 5 - 7 - 9 km 
 
Starten:  10.00’  -  19.00’
 
Federatieleden:  € 01,20 - Niet leden : € 02,00

Jaargang 26 - Oktober 2019 - Nr.: 4


