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Woordje van de Voorzitter
Einde maart. We zitten thuis. Het coronavirus
bepaalt wat we mogen en niet mogen doen. De
georganiseerde wandelingen zijn afgelast. We
komen veel wandelaars op hun eentje tegen. Hoe
ons leven zomaar ineens kan veranderen door
een stom virus dat we zelf niet eens kunnen zien.
We luisteren aandachtig naar het nieuws, wat
brengt de toekomst? Zullen we een beetje of veel
geduld moeten hebben. Het is afwachten en onze
tijd intussen vullen met dingen die we wel eens
zouden doen als we veel tijd over hadden.
Vanuit WSVL zijn reeds alle organisaties tot 18
april afgelast. De regering denkt al richting eind
april. En dan? Zullen ze terug grote organisaties
toelaten waar mensen in grote getale dicht bij
elkaar komen. En bij onze wandelingen waar de
generaties door elkaar samenkomen, weinig
waarschijnlijk.
We moeten ook denken aan onze medewerkers,
zal  het voor hen al verantwoord zijn?
Ik vrees dat het antwoord negatief zal zijn en dat
we waarschijnlijk de houtwaltocht niet zullen
kunnen organiseren. We wachten nog af.
De uitstap naar Asse is reeds geschrapt, we geven
het geld hiervoor terug. Voor onze uitstap naar
Nismes is het ook nog afwachten.
Verleden jaar was ik tevreden over onze Oliebol-
lentocht. Het weer was toen wat minder, maar
dit jaar waren de weergoden ons gunstig gezind.
We hadden eigenlijk geluk in een periode van
barslecht weer. Resultaat, een opkomst die ei-
genlijk veel te groot was. Het wandelen op zich
was het probleem niet. Maar de rustposten kon-
den met moeite de mensen bedienen. In de
voormiddag was het niet te doen aan de inschrij-
vingstafel. De oliebollenbakkers deden hun uiter-
ste best. Ik besliste op een bepaald moment om
3 i.p.v. 4 oliebollen te geven, zodat iedereen toch
zou kunnen bediend worden.
Als de opkomst te groot wordt, is het moeilijk om
alles nog perfect te laten verlopen. Ik denk hier
in de eerste plaats aan onze vele medewerkers
die meer dan hun werk hadden.  Hierbij een dikke
dank u wel voor jullie serieuze bijdrage.
Voor de onmiddellijke toekomst wens ik jullie allen
een goede gezondheid, ga verstandig om met de
maatregelen tegen het virus. Laat het wandelen
niet. Geniet even van een rondje rond de kerk, of
voor de dapperen tot aan de Huwynsbossen.
Ik kijk met jullie uit naar de normale toestand.
Je Vz Daniel

 

 
 

Het Bestuur 
 

 
*  Voorzitter:   Johan ALLEMEERSCH 
   Juffrouw Lamotestraat  23, B-8800 ROESELARE 

   tel.: 051/     .    .     -  gsm:  0478/ 26.41.92 
   mail:  johan.allemeersch5@telenet.be 
 

*  Ondervoorzitter :   Daniël  WYDOOGHE 
   Peperstraat  15,  B-8810 LICHTERVELDE                     
   tel.:  051/ 72.53.30  -  gsm :  0474/ 80.14.50                  
   mail : daniel.wydooghe@telenet.be 
 

*  Secretaris :   Ingrid  VANNESTE                                    
   Potteriestraat  20,  B-8820 LICHTERVELDE                  
   tel.:  051/ 72.46.35  -  gsm:  0470/ 55.76.16                   
   mail:  ingrid2vanneste@gmail.com 
 
 

*  Penningmeester :   Roger  ROELENS                           
   Perelaarstraat  4,  B-8800 ROESELARE                        
   tel.:  051/ 22.27.23  -  gsm:  0472/ 76.36.35                   
   mail:  rogerroelens@outlook.com   
 

*  Parcoursmeester :   Roger  VANBELLE                         
   Rozenlaan  4,  B-8810 LICHTERVELDE                        
   tel.:  051/     .    .       -  gsm:  0479/ 33.05.29                  
   mail:  rogervanbelle39@gmail.com 
 

*  Parcoursmeester en materiaalbeheer :                          
   Eric  CUFFEZ                                                                  
   Makeveldstraat  19,  B-8820  TORHOUT                       
   tel.:  050/ 21.60.60  -  gsm:  0479/ 30.18.66                   
   mail:  annie.missinne@gmail.com        
 

*  Materiaalbeheer :   Annemie  SEGERS                         
   Europalaan  6,  B-8810 LICHTERVELDE                       
   tel.:  051/ 72.60.37  -  gsm:  0474/ 22.11.58                   
   mail:  annemie.segers2@telenet.be    
 

*  Bestuurslidsleden :  
 

   °  Jozef  ALGOEDT                                                         
       Processiestraat  11,  B-8750 ZWEVEZELE                
       tel.:  051/  61.27.59  -  gsm:  0498/ 47.82.00              
       mail:  ja1831894@scarlet.be    
 

   °  Danny  DEVOS 
      Lange Pypestraat  42, B-8820 TORHOUT 
      tel.: 050/     .    .     -  gsm:  0494/ 12.69.94 
      mail:  devosvantomme@hotmail.com 
 

   °  Norbert  DOLPHEN    
      Torhoutstraat  86 bus A,  B-8610 KORTEMARK 
      tel.: 051/ 77.85.52  -  gsm:  0485/ 91.70.33                 
      mail:  norbert.dolphen@telenet.be    
 

   °  Patrick  MISSINNE                                                      
      Handzamestraat  44,  B-8610 KORTEMARK     
      tel.:  051/     .    .       -  gsm:  0475/ 72.60.61 
      mail:  patrick.missinne@hotmail.com 
 
*  Verantwoordelijke uitgever :   Daniël  WYDOOGHE 
    

   Peperstraat  15, B-8810  LICHTERVELDE 
   

   tel.:  051/ 72.53.30  -  gsm :  0474/ 80.14.50                  
    

   mail : daniel.wydooghe@telenet.be       
     

   bankrekening:  IBAN:  BE53 9791 4773 5853                
     

   website:  http://www.margridetestappers.be 
     

   faceb.: http://www.facebook.com/margrietestappers 
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Nieuwjaarsreceptie WSVL  2020 
 

 
 
Traditioneel huldigt Wandelsport Vlaanderen vzw haar verdienstelijke leden tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomsten. Zowel in de week als tijdens het weekend beleeft de 
wandelaar plezier aan zijn fikse avontuurlijke wandeling of aan een familiale, 
gezinsvriendelijke tocht genietend van puur natuur.  
 

Menig clubbestuurder en wandelaar klinken op een nieuw vreugdevol en bovenal 
gezond nieuwjaar. Wandelfanaten met een staat van verdienste 1000 , 2000 tochten of 
20.000 , 40.000 en sommigen zelfs meer dan 100.000 kilometers in de benen worden er 
extra in de bloemetjes gezet. 
 

Voor onze club werden deze keer volgende leden gehuldigd: 
 

-  Linda  BODDIN, voor  1.000 tochten       
-  Erik CUFFEZ, voor  2.000 tochten 
-  Erik WYDOOGHE, voor  20.000 km, spijtig kon Erik door omstandigheden niet     
   aanwezig zijn 
    

 

 
Proficiat aan onze laureaten. 
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Oliebollentocht 2020 
 

 
Op zaterdag 08 februari 2020 organiseerde onze club opnieuw haar Oliebollentocht. 
De weerman/ vrouw had ons een droge, maar bewolkte dag voorspeld. Het was wel 
bewolkt, maar niet droog. De ganse dag viel er van die druilregen naar beneden. 
Niettegenstaande dit mottig weer, mochten we op onze organisatie zo’n 3.224 
wandelaars ontvangen. 
Vanaf 06.00’ ’s morgens waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de 
weer om de Foyer klaar te zetten, de bar aan te vullen en de oliebollentent klaar te 
maken. 
De wandelaars konden er kiezen om 4 - 7 - 9 - 14 - 16 - 22 of 24 km te wandelen. 
De ganse dag was het een drukke bedoening; zowel in de startzaal, bij de bakkers in de 
oliebollentent  als op de rustposten. 
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) 2.847 
   

 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 340 
   

 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 37 
   

   

 Subtotaal  >> 3.224 
   

 -  totaal aantal medewerkers 71 
   

 Algemeen totaal  >> 3.295 
   
 

De Margrietestappers eindigden op de 11e plaats met 73 deelnemers 
 

 

 

Oliebollentocht Lichtervelde 
 
Tekst geschreven door Frans D’Haeyere, waarvoor onze dank 

 
Er werd storm voorspeld voor ’s zondags maar ook op zaterdag liep het al storm bij de 
Margrietestappers tijdens hun Oliebollentocht.                                                             
Twee belangrijke redenen om naar Lichtervelde af te zakken waren het feit dat het de 
enige tocht was in Oost- en West-Vlaanderen en uiteraard de gratis oliebollen.              
De kaap van 3000 wandelaars zou makkelijk overschreden worden.                             
De Margrietestappers waren goed voorbereid. Ik maakte mij op voor de 14 km met twee 
rustposten nl.: de Turfhouwe (na 3,3 km) en de Goede Herder (na 8,4 km). 
 

Lichtervelde is een zelfstandige West-Vlaamse gemeente in het Houtland, gelegen in 
het centrum van de provincie met ruim 9.000 inwoners. Het is vooral een woon- en 
pendelgemeente met landbouw en enige nijverheid.  
De gemeente is een belangrijk kruispunt in het treinverkeer.  
In het centrum van de gemeente bevindt zich het fraai aangelegd gemeenteplein met 
het mooie stadhuis en de Sint-Jacobuskerk.                  
Hier wordt Sint-Margaretha vereerd met kapelletjes voor de ommegang rond de kerk. De 
naam van de plaatselijke wandelclub verwijst ook naar deze heilige. 
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Lichtervelde ligt op de grens van Zandig Vlaanderen, is waterrijk en wordt verder 
gekenmerkt door een licht golvend reliëf. Dit is niet meteen merkbaar als ik aan het 
stappen was maar in de open ruimten was dit wel het geval. Het ging richting het Veld, 
destijds een heidegebied waar plassen en visvijvers aangelegd werden. 
 

De hoofdactiviteit in dit dorre gebied was turfsteken. De naam van de rustplaats          
‘De Turfhauwe’ verwijst er nog naar.  
Turfsteken is het wegsteken van de veenlaag na het verwijderen van de bonkaarde en 
eventuele ontwatering van het veen. Er zijn verschillende werkwijzen om dit te doen. 
 

Intussen was er de druilregen: je voelt het haast niet maar na een tijdje ben je wel goed 
nat. Het is geen pretje voor de camera, dus maar beter wegstoppen en af en toe eens 
bovenhalen. Het ging langs rustige verharde wegen in de omgeving van de Goede 
Herder (Torhout), alwaar de tweede rustpost gevestigd was. Vanaf hier ging het rustig 
naar de startplaats of eindstation.  
Het toetje kwam er aan: de oliebollen waarvoor het lang aanschuiven was.  
 

Oliebollen zijn een bolvormig gistdeeggerecht uit de Lage Landen. In België zijn ze 
vooral te vinden op kermissen. De oliebol zou uit Portugal komen, toen oliekoek 
geheten. Deze versnapering was meteen het einde van een aangename landelijke tocht 
doorheen het Houtland.  
Dank aan de organiserende club.  
 

3224 wandelaars passeerden er de inschrijvingstafel.  
 

 
 

Door de inzet van deze medewerkers konden er 3.224 wandelaars van onze lekkere 
oliebollen genieten.  
 
Bedankt iedereen. 
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Wandeluitstap naar Neigem + bezoek aan Halle 
 

 
Op zondag 01 maart 2020 reisden we met  55  Margrietestappers naar Neigem, de 
kleinste deelgemeente van Ninove. 
 

We waren er te gast bij de wandelclub “W.S.V. De Kadees vzw” uit Aalst en namen er 
deel aan hun “Neigembostocht” 
Men had er de keuze om  6 - 10 -12 - 15 - 18 of 24 km te wandelen. 
De organiserende club mocht er zo’n  492  wandelaars verwelkomen. 
De Margrietestappers eindigden er op de  4e  plaats met  55  deelnemers. 
Bij het vertrek te Lichtervelde regende het pijpenstelen. Vanaf Gent piepte de zon reeds 
door het wolkendek en naarmate we onze bestemming naderden was het zonnig weer. 
Dit bleef dan ook voor de rest van de dag.   
 

De dapperen trotseerden de regenvlagen en maakten er het beste van. 
 

In de namiddag trokken we dan met de korte afstandswandelaars naar Halle voor een 
begeleide stadwandeling. Achteraf konden we dan in “Het Groot Café” op de Grote 
Markt nog even nagenieten met een lekkere koffie of een frisse pint.  
 

*  De wandeltocht                                                                                                                                                                                                      

 

   De startzaal bevond zich in de Parochiezaal “Sint-Margriet” van Neigem. 
   Met zijn holle wegen is het Neigembos een paradijs voor natuurliefhebbers- en     
   kenners. 
   

  Je kon je er laten verrassen door    
  de natuurpracht van het bos in  
  prille voorjaarstooi. 
  De kleinste afstand ging langs  
  vlakke en verharde wegen naar  
  het dorpje Liefferinge en was  
  geschikt voor rol- en of     
  kinderwagens. 
  Langs verkeersarme  
  landbouwwegen trokken de    
  andere afstanden richting  
  rustplaats “De Linde” te 
  Meerbeke. 
  Over weinig bewandelde 

kerkwegels en trage wegen, maakten de langste afstanden een lus te Meerbeke, om    
dan samen met de 12 en de 15 km terug te stappen naar de startplaats in Neigem. 
 

Neigembos - parel in het Pajottenland 
 

Het Neigembos (natuurreservaat) is iets meer dan 70 ha groot, sterkt zich uit over de 
dorpen Neigem en Meerbeke. Het is een gemengd eiken- en beukenbos met 
hoogteverschillen tussen de 20 en 90 meter boven de zeespiegel. De holle wegen 
hebben een uitgesproken microklimaat en zijn een plezier om door te wandelen. In het 
bos zijn er meer dan 200 soorten planten en er broeden 40 vogelsoorten. 
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*  Over Neigem.   
 

   Dit kleine dorp uit het Denderland als grensgebied tussen het oude Graafschap     
   Vlaanderen en het vroegere Hertogdom Brabant, maakte, met Appelterre-Eichem,    
   Denderwindeke en Pollare, deel uit van de heerlijkheid van Wedergraat. Het kwam  
   achtereenvolgens in het bezit van de families Trazignies, de Roubaix, d'Aarschot, de      
   Goux, de la Pierre, Van Cauteren en de barons van Plotho van Ingelmunster.  
   De oudste vermelding van Neigem is te vinden in een akte van 1189, uitgevaardigd     
   door Rogier, bisschop van Kamerijk, waar er sprake is van "Eighen" als eigendom van     
   de heren van Wedergraat 
   In oppervlakte is Neigem de kleinste van de Ninoofse deelgemeenten, amper 196 ha     
   groot, en toch is er zoveel te zien.  
   Het Neigembos, dat eigenlijk vooral op grondgebied Meerbeke ligt sinds Napoleon de    
   gemeentegrenzen hertekende, is een prachtig stuk natuur. Aan de rand ervan staat de     
   stemmige kapel van Bevingen, nog steeds een bedevaartsoord. 
 

   
   De kapel van Bevingen is                               Neigem heeft ook een heus kasteel                    
   schilderachtig  op een heuvel ingeplant            met een dries ervoor.    
   aan de rand van het Neigembos en  
   wordt omgeven door zilverberken,    
   beuken en populieren. 
 

 
 
      
      
    In de Sint-Margarethakerk konden         
    de kasteelbewoners, de familie Van      
    Wedergraate, vanuit een 's heeren  
    huysje, een afgesloten nis, ongezien  
    de dienst volgen. 
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Foto’s Oliebollentocht 2020   Foto’s F. D’Haeyere & P. Olievier 
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Wandeluitstap naar Neigem en bezoek aan Halle 
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LEDENLIJST  OP  01  APRIL  2020 
 

 

Wegens de nieuwe wet op de privacy, mogen wij geen persoonlijke gegevens meer 
publiceren, zonder de toestemming van de betrokkenen. 
Daarom vermelden wij enkel de namen van onze leden, zonder hun adresgegevens. 
 

    

1 ADAM  Claudine 41 DEGRYZE  Noël 
2 ALBERTS  Hubert-Louis 42 DEKETELARE  Rosette 
3 ALGOEDT  Jozef 43 DELAERE  Milan 
4 ALLEMEERSCH  Johan 44 DELAERE  Pascal 
5 AMPE  Lieve 45 DELAMEILLEURE  Annie 

    

6 BEUSELINCK  Walter 46 DELCROIX  Luc 
7 BLOMME  Annemieke 47 DEMEULENAERE  Veerle 
8 BODDIN  Linda 48 DEMOEN  Robert 
9 BODDIN  Frans 49 DEMUYNCK  William 
10 BODDIN  katy 50 DEPARCK  Johan 

    

11 BOUSSAUW  Rudy 51 DEPRAETERE  Tine 
12 BUYCK  Marcel 52 DEPRAETERE  Carlos 
13 BUYCK  Martha 53 DEPREZ  Greta 
14 CALLENS  Magda 54 DERCK  Dirk 
15 CALLENS  Viviane 55 DESMET  Claudine 

    

16 CAPOEN  Bernadette 56 DESMET  Marleen 
17 CAPPELLE  Rita 57 DESMET  Martine 
18 CLAEYS  Annie 58 DESMET  Karin 
19 COBBE  Christine 59 DESMET  Robert 
20 COUCKE  Rudy 60 DESPLENTER  Joël 

    

21 CROMBEZ  Geert 61 DESPLENTER  Noël 
22 CUFFEZ  Eric 62 DEVOLDER  Katelyn 
23 CUFFEZ  Sterre 63 DEVOLDER  Roos 
24 CUFFEZ  Xandr 64 DEVOS  Danny 
25 DE BRUYNE  Julien 65 DEWILDE  Ann 

    

26 DE CORTE  Jan 66 DEWULF  Melissa 
27 DE CLERCK  Luc 67 DOLPHEN  Norbert 
28 DE DECKERE  Henk 68 DOUVERE  Wilfried 
29 DE PRETRE  Joost 69 DUYNSLAEGER  Bernard 
30 DE SLOOVER  Caroline 70 EECHOUT  Luc 

    

31 DE SMET  Daniël 71 FERYN  Carl 
32 DANNEELS  Nadine 72 FERYN  Georges 
33 DEBLAERE  Heidi 73 FIEMS  Rosy-Ann 
34 DEBRUYNE  Marian 74 FIEMS  Katleen 
35 DEBRUYNE  Sabien 75 FIEMS  Martin 
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36 DECOCK  Marie-Jeanne 76 FRANCOIS  Sylvia 
37 DECOENE  Lieven 77 GOES  Rita 
38 DECOSTER  Jurgen 78 GOVAERE  Brigitte 
39 DEFOER  Marie-Madeleine 79 GRACHEVA  Elena 
40 DEFREYNE  Saskia 80 GUNST  Ann 

    

10



    

81 HAESAERT  Nicole 126 ROELS  Willy 
82 HAESAERT  Hugo 127 ROOSE  Lucrèse 
83 HEYTENS  Eddy 128 ROOSEBOOM  Frans 
84 HOORNE  Diana 129 ROTTE  Liliane 
85 HOUWEN  Lieve 130 RUYSSCHAERT  Nicole 

    

86 IDE  Rika 131 SAELENS  Daniël 
87 KETELS  Martine 132 SCHATTEMAN  Anna 
88 LABAERE  Luc 133 SCHATTEMAN  Benjamin 
89 LAGA  Ronny 134 SCHATTEMAN  Liza 
90 LAMBRECHT  Martina 135 SCHERPEREEL  Christine 

    

91 LEFEVERE  Monika 136 SEGERS  Annemie 
92 LEFEVERE  Johanna 137 SINNAEVE  Monique 
93 LESCRAUWAET  Cecile-Antoinette 138 SINNAEVE  Frans 
94 LESY  Ida 139 SPIESSCHAERT  Anja 
95 LIEVENS  Raf 140 SORTDIENST  LICHTERVELDE 

    

96 LOOSE  Jan 141 TACK  Gerda 
97 MAERTENS  Martine 142 TEMPELAERE  Nicole 
98 MAERTENS  Linda 143 TILLEMAN  Rosita 
99 MARTENS  Guido 144 TYTGAT  Maurits 
100 MASSCHELEIN  Willy 145 VAN ACKER  Jozef 

    

101 MERCY  Marie-Jeanne 146 VAN CANEGHEM  Eddy 
102 MEEUWS  Christiaan 147 VAN DER HEYDEN  Olivier 
103 MESSELIER  Gisèle 148 VAN PEE Jeaninne 
104 MESSELIER  Mireille 149 VACKIER  Jozef  
105 MINNE  Annie 150 VANBELLE  Benny 

    

106 MISPLON  Agnes 151 VANBELLE  Danny 
107 MISSINNE  Patrick 152 VANBELLE  Dirk 
108 MOLLEFAIT  Jens 153 VANBELLE  Gabriël 
109 MONBALIU  Marie-Paule 154 VANBELLE  Lucie 
110 MORTIER  Eric 155 VANBELLE  Roger 

    

111 NEIRYNCK  Hilda 156 VANBELLE   Ronny 

112 NEIRYNCK  Herman 157 VANBELLE  Wouter 
113 OPLINUS  Kristien 158 VANCRAEYNEST  Bernice 

114 PARLEVLIET  Geert 159 VANDAMME  Gino 

115 POLLET  Willy 160 VANDENBROUCKE  Erik 
    

116 PRIEM  Didier 161 VANDENBROUCKE  Karel 

117 PUYPE  Gerda 162 VANDENBROUCKE  Lukas 

118 PUYPE  Kristof 163 VANDENBULCKE  Jan 

119 PUYPE  Wilfried 164 VANDENBUSSCHE  Ann 

120 QUARTIER  Liliane 165 VANDENBUSSCHE  Gina 
    

121 RAES  Luc 166 VANDENBUSSCHE  Caty 

122 RAMON  Jonny 167 VANDENDRIESSCHE  André 

123 RENAUDIN  Rita 168 VANDENDRIESSCHE  Elsy 

124 ROELENS  Roger 169 VANDEPITTE  Rita 

125 ROELS  Gunther 170 VANDEPUTTE  Gerard 
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171 VANDEPUTTE  Demi 191 VERCRUYSSE  Gabriël 

172 VANDEPUTTE  Kim 192 VERDOOLAEGE  Steven 

173 VANDEPUTTE  Tom 193 VERHAEGHE  Carine 

174 VANDERHAEGHE  Norbert 194 VERHAEGHE  Daniël 

175 VANDEWALLE  Blanca 195 VERHAEGHE  Geert 
    

176 VANHAERENS  Caroline 196 VERMEERSCH  Georges 

177 VANHECKE  Kristien 197 VERLINDE  Filip 

178 VANHECKE  Nadine 198 VERPLANKE  Marina 

179 VANHOOREN  Jacqueline 199 VICTOR  Willy 

180 VANHOUTTE  Koen 200 VLAMINCK  Didier 
    

181 VANHOUTTEGHEM  Jean-Claude 201 VLAMINCK  Gratienne 

182 VANMAELE  Francine 202 VOLCKAERT  Willy 

183 VANNESTE  Ingrid 203 WALKOWIAK  Natalia 

184 VANPARIJS  Lisette 204 WANDELSPORT-VLAANDEREN 

185 VANROBAYS  Monique 205 WATERBLEY  Carine 
    

186 VANTOMME  Linda 206 WATTENY  Roger 

187 VANWALLEGHEM  Patrick 207 WERBROUCK  Rita 

188 VANWALLEGHEM  Rudi 208 WERBROUCK  Geert 

189 VANWALLEGHEM  Sabine 209 WOLFCARIUS  Marlene 

190 VANWALLEGHEM  Silke 210 WYDOOGHE  Daniël 
    

  211 WYDOOGHE  Erik 

    

 

 

 

FAMILIENIEUWS 

 

OVERLIJDENS 

Mevr. Agnes Debaeke 

weduwe van dhr. Odiel Vancraeynest (+ 2000) 

° 12.11 1914     + 27.12 2019 

Moeder, & schoonmoeder van dhr. & mevr. Willy & Bernise Roels - Vancraeyne 

 

°°°°°°°°°° 

Dhr. Gerard Vandenbrouucke 

weduwenaar van mevr.Marguerite Claeys (+2006) 

° 26.05 1921     + 09.01 2020 

vader & schoonvader van dhr. & mevr. Eric & Marina Vandenbroucke - Verplancke 
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Vzw of feitelijke vereniging ? 
 

 
Door het coronavirus is er wat plaats in het krantje om even stil te staan bij de 
organisatie van onze club. 
 

Iedere wandelclub heeft, of ze nu een vzw of feitelijke vereniging is, een bestuur met 
een voorzitter, secretaris en penningmeester. De vrijwilligers-bestuursleden zijn in een 
vzw beter beschermd wanneer er iets met of in de club zou gebeuren. De vzw is een 
rechtspersoonlijkheid, een feitelijke vereniging is dat niet. Dit is een groot verschil 
wanneer er juridische problemen of schulden zouden ontstaan. Bij een vzw kijkt men 
naar de eigendommen van de vzw. Bij een feitelijke vereniging kan het persoonlijk 
vermogen en de eigendommen van de bestuursleden en zelfs van de leden worden 
aangesproken. Hierin zit dus het grote verschil. De bestuurders van een vzw kunnen niet 
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij in geval van fraude. Binnen een vzw 
wordt er verwacht dat een bestuurder handelt als goede huisvader of  moeder. 
 
De bescherming die een vzw biedt, heeft wel voor gevolg dat er meer administratie in 
orde gebracht moet worden. Zeker bij de oprichting moeten er een aantal zaken worden 
vastgelegd in statuten. Tijdens de verdere werking van de vzw valt de administratie wel 
mee. Doch, er zijn jaarlijkse verplichtingen die wat aandacht, tijd en werk vragen. 
 

Onze VZW hebben we opgestart in 2012, dit met een bestuur van vier personen. 
Daarnaast waren we met negen in het dagelijks bestuur.  

Ten gevolge van een nieuwe wetgeving moesten we ons huiswerk opnieuw maken. De 
statuten dienden aangepast te worden en dit ten laatste vóór 2024. We hebben er voor 
gekozen niet te wachten om de statuten te herwerken. Gelukkig waren er voorbeelden 
beschikbaar via o.a. Dynamoproject van de algemene Vlaamse sportfederatie. Hierbij 
was onze penningmeester Roger Roelens de drijvende kracht, waarvoor dank om alles 
uit te werken. Onze aangepaste statuten zijn ondertussen gepubliceerd in het 
Staatsblad. Wie geïnteresseerd is in de volledige tekst kan die opzoeken via: 
https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm 
 

In plaats van jullie de volledige statuten van 10 bladzijden voor te schotelen, vermelden 
we hier enkele punten: 
Onze naam die we steeds moeten gebruiken is: “De Margrietestappers vzw“ 
Onze maatschappelijke zetel is nog steeds Peperstraat 15 te  8810 Lichtervelde.  
tel. 051/ 72 53 30 
 

Ons ondernemingsnummer is 0500.902.753 
Onze officiële website is http://margrietestappers.be/ 
Ons officieel mailadres is info@margrietestappers.be 
 

Ons doel kort omschreven is: we bevorderen de wandelsport. 
De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren 
tenzij voor het belangloos doel. Aan de bestuursleden of aan de medewerkers wordt er 
dus geen vergoeding uitbetaald voor het geleverde werk. 
 

Ons bestuur: we spreken niet meer van De Raad van Bestuur of Dagelijks Bestuur; we 
hebben gekozen voor één Bestuursorgaan dat alles regelt en beslist. 
Verder omschrijven de artikels in onze statuten de noodzakelijkste zaken, de leden, het 
bestuursorgaan met zijn werking en bevoegdheden, … 
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In het voorjaar houden we onze verplichte jaarlijkse Algemene Vergadering om te voldoen aan 

de wettelijke verplichtingen van de vzw. Hier worden o.a. de jaarrekening met de uitgaven en 

inkomsten van het voorbije jaar en de begroting met de geschatte uitgaven en inkomsten voor 

het nieuwe jaar grondig besproken en goedgekeurd. De jaarrekening wordt dan jaarlijks 

ingediend bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Oostende. Verder dienen 

we ook jaarlijks een patrimonium- en belastingaangifte in. Aangezien onze bezittingen en 

inkomsten onder de maximumbedragen liggen, zijn het aangiftes nihil. Voorlopig hebben we 

ook nog geen BTW aangifte.    

In de loop van dit jaar zullen we de taken binnen ons bestuur ook wat bijsturen. Ons bestuur telt 

10 werkende leden en de taken zijn voorlopig als volgt verdeeld: 

Johan Allemeersch,          Voorzitter  administratie, ... 
Daniel Wydooghe,             Ondervoorzitter   praktische organisatie, ... 
Roger Roelens,                Penningmeester  website, boekhouding, … 
Ingrid Vanneste,                Secretaris  administratie leden en uitstappen, ... 
Annemie Segers,             catering, ... 
Norbert Dolphen,              krantje, verslaggeving vergaderingen, … 
Erik Cuffez; Jozef Algoedt; Patrick Missinne; Danny Devos zorgen voor de parcours, het 

materiaal, aanduiding van de medewerkers, …. 

Roger Vanbelle nam ontslag in het bestuur. We bedanken hem hartelijk en met veel lof voor zijn 
jarenlange inzet. 
Het belangrijkste is dat je als bestuur van een vzw meer zekerheid hebt en dat alles wettelijk 

verloopt. Zo biedt dit ook meer duidelijkheid voor onze leden en medewerkers en met de 

garantie dat alles verloopt zoals het hoort. 

Je Vz Daniel Wydooghe 

 

Nieuwe Wandelclub:  “De ijzerstappers”  Lo-Reninge 
 

 

Wandelsport Vlaanderen stelde enige tijd geleden vast dat de regio Alveringem, Lo-Reninge en 
Vleteren een blinde vlek vormden in het recreatief wandellandschap. 
Daarom ondersteunde Wandelsport Vlaanderen het idee om over de drie gemeenten heen een 
wandelclub op te starten. Dit is ondertussen gebeurd. Hieronder een foto van het nieuwe 
bestuur. 
 

   Op de foto herkennen we:             
   Achteraan v.l.n.r.:    
   °  penningmeester, Hans Wallyn,    
   °  parcoursmeester, Ronny Denys,  
   °  bestuurslid, Patrick Deraeve  
   °  peter, Lieven Hostens.  
   Vooraan v.l.n.r.:  
   °  secretaris, Patricia Gombert 
   °  bestuurslid Marleen Masson 
   °  voorzitter Carine Vens  
   °  ontwerpster van het logo, 
      Kelly Denuwelaere.  
 
     
 

Contact:  voorzitter, mevr. Carine VENS, tel.: 0498/ 94.84.37   mail: carine.vens@gmail.com 
 

*  Hun 1e  wandeltocht “De Ijzerbroekentocht” zou doorgaan op dinsdag 14.04 2020. 
 

Deze wandeltocht kan helaas niet doorgaan wegens de problemen met het coronavirus. 
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Komende  Wandeluitstappen   
 

 

°  Uitnodiging 2e wandeluitstap 2020  (Asse) 

   De wandeluitstap naar Asse gaat niet door wegens het Coronavirus, voor de Houtwaltocht en  
   de wandeluitstap naar Nismes blijft het afwachten. 
    
   Inschrijvingen voor de wandeluitstap naar Asse worden terugbetaald. 
 

°  Uitnodiging 3e wandeluitstap 2020 
 

  

-  Bestemming       Nismes   (Namur)   Busreis 
  

-  Wanneer           Zondag 17 mei 2020 
   

-  Vertrek  Lichtervelde                      V.  06.30’ Niismes                             V.  17.30’   
   

-  Aankomst    Nismes                               A. 08.30’ Lichtervelde                       A. 19.30’ 
  

-  Wandeltocht    Marche des Orchidées 
  

-  Organisator    Les Crayas du Thiry 
  

-  Afstanden  4 - 6 - 12 - 21 - 30 km 
  

-  Pacours  Bosrijk parcours, door natuurgebieden en toeristische plaatsen. 
  

-  Bijkomende uitstap Rondrit met toeristentreintje in de vallei van de Viroin. 
  

INSCHRIJVEN Uiterlijk op zondag 10 mei 2020 
  

 

 

°  Uitnodiging 4e wandeluitstap 2020 
 

  

-  Bestemming       Bray-Dunes  >  De Panne   (West-Vlaanderen)   Trein- en Busreis 
  

-  Wanneer           Zaterdag 06 juni 2020 
   

-  Vertrek  Lichtervelde                   V.  09.32’  De Panne                            V.  16.52’ 
   

-  Aankomst    De Panne                       A. 10.08’ Lichtervelde                         A.  17.28’ 
  

-  Wandeltocht    Bray-Dunes naar De Panne   (moet nog verder uitgewerkt worden) 
  

-  Organisator    De Margrietestappers 
  

-  Afstanden  +  13 km 
  

-  Pacours We reizen per trein van Lichtervelde naar De Panne en nemen dan de 
bus naar Bray-Dunes. We wandelen dan in groep terug van Bray-Dunes 

 naar De Panne 
  

-  Bijkomende uitstap Nihil.                                                                                                 
  

INSCHRIJVEN Uiterlijk op zondag 31 mei 2020 
  

 
  

°  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 
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Retouradres:

Wydooghe Daniel

Peperstraat 15

8810 Lichtervelde

Driemaandelijks tijdschrift  P923150

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Wandeluitstap  naarBray-Dunes > De Panne
           Zaterdag  06  juni  2020
 
Organisator:  De Margrietestappers vzw
Treinreis van Lichtervelde naar De Panne
           + busreis naar Bray-Dunes
Tocht:  Groepswandeling van Bray-Dunes
           naar De Panne
Afstand:    + 13 km 
Heen: Lichtervelde: 09.32’  De Panne 10.08’
 
Terug: De Panne: 16.52’  Lichtervelde: 17.28’
 Activiteit moet nog verder uitgewerktworden. 

Houtwaltocht
             Zaterdag  16  mei  2020
 
Organisator:  De Margrietstappers vzw
 
Tocht:  Houtwaltocht   Promo-tocht
 
Start:  “ OC De Schouw “
            Statiesrraat  115,
            B-8810  LICHTERVELDE
 
Afstanden:   5-7-10-14-16-18-24-30 km
 Blijft afachten of deze organisatie kandoorgaan wegens het coronavirus

Wandeluitstap > Nismes+ namiddaguitstap
 Zondag  17  mei  2020   Busreis
 
Organisator: Les Crayas du Thiry
 
Tocht: Marche des Orchidée
  
Sart:  Salle Espoir et Fratermité
          Rue du Calvaire 
          Nismes
              
Afstanden:   4 - 6 - 12 - 21 - 30 kmHier ook afwachten of deze activiteit kandoorgaan. 

Komende Organisaties
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