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BIC: ARSPBE22

Woordje van de Voorzitter
… Dit is het laatste “Woordje van de voorzitter” en met genoegen geef ik het door aan
Johan.
Zo beëindigde Daniël bij de vorige editie van ’t Stapperskrantje zijn colum.
Deze “overdracht” is een onderdeel van het herschikken van enkele taken binnen het
bestuur van de club. De redenen zijn simpel, logisch en toekomstgericht. Hopelijk doe ik
het even goed als Daniël in de afgelopen jaren.
En laten we maar direct beginnen met een bekentenis: ik heb een selectie van
Stapperskrantjes van de afgelopen jaren (tot 2012 !!!) gelezen, maar nu met de bril van
“hij die zelf het artikeltje moet schrijven”. Ik pleit schuldig: pure spionage dus …
Maar, na een paar edities was het al duidelijk dat mijn eerste schrijfsel in géén enkel
opzicht zou lijken op alle vorige edities: welke onderwerpen ?
Overzicht van “eigen tocht(en)” met cijfers van het aantal wandelaars, de weergoden, de
noeste inzet van de medewerkers, … Nee dus.
Evaluatie van een clubuitstap: bestemming, aantal deelnemers, bezoek aan …, Niks.
Aankondigen van de volgende wandeltocht ? Oproep voor helpende handen ? …
Weer noppes !
Iedereen weet wel hoe het komt, maar ik vertik het om de reden bij naam te noemen.
Hiervoor is er geen plaats in ons krantje.
Ondanks deze abnormale, onaangename periode, die we met zijn allen heelhuids
proberen door te komen, zijn er toch lichtpuntjes.
Eerst en vooral de mogelijkheden die we zelf hebben gecreëerd, en blijven organiseren
om toch te kunnen wandelen, rond de deur ! We kregen uit verschillende hoeken
positieve reacties, niet alleen van “beroepswandelaars” maar ook van “beginnelingen”,
die het zelfs spannend en amusant vonden om uit te vissen waar ze “verloren” gelopen
waren. Enfin, iedereen kent dat zeker?
De ons omringende clubs hebben gelijkaardige initiatieven genomen. Het wandelvirus is
dus zeker niet weg. Oeps, ik heb nu toch dat woord gebruikt !
Wat nog het meest hoopgevend is; wij schijnen er ons allemaal goed door te slaan !
Houden zo !
En dan blijven er nog een hoop openstaande vragen:
Raken we dit jaar nog weer in “het normaal” ? Of wordt het volgend jaar ??
Wat met het traditionele, super gezellig clubfeest en dito kampioenenviering ???
Hierop is het antwoord zeer eenvoudig: we kunnen het ons niet permitteren om onze
gezondheid in gevaar te brengen.
Noodgedwongen, spelen we dus op veilig, tot nader order.
Dit was het dan: het eerste “Woordje” van Johan.

Je ( nieuwbakken) Vz.
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CORONA – EDITIE II

Was je handen
regelmatig & grondig
met water & zeep
reken zo’n 40 à 60
seconden per
wasbeurt

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilnisbak

Blijf zeker thuis
als je zelf
ziek bent

Beste Margrietestappers
Hopelijk gaat alles goed met jullie en slagen jullie erin om de conditie toch wat op peil te
houden.
Dit met ‘bubbel-wandelingen’, door de “Permanente wandeltochten” georganiseerd door
diverse clubs te bewandelen, en door nu aan de “Covid-proof” georganiseerde
wandeltochten deel te nemen.
Op onze website en op de Wandelblog van Wandelsport Vlaanderen vind je een
overzicht van de spontane wandelinitiatieven in coronatijd.
Gezien in de huidige COVID 19 - context, met hoge besmettingscijfers, kunnen we
tijdens het huidige wandeljaar geen wandeltochten, geen activiteiten noch
wandeluitstappen meer organiseren.
Als gevolg hiervan:
- valt onze novembertocht in het water
- kunnen we geen ledenfeest organiseren
- valt ook het kampioenschap 2019 - 2020 weg
We blijven de situatie op de voet volgen en duimen om toch in de nabije toekomst
opnieuw normale wandeltochten en uitstappen te kunnen organiseren.
We houden jullie op de hoogte.
Veel groetjes en take care !
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Dagboek van een Margrietestapper

(vervolg …)

30.07 2020.
“Ik neem de pen ter hand om U te laten geworden de staat mijner gezondheid”.
Een eeuw geleden was dit heel vaak de aanhef van een brief .
Toen waren verplaatsingen buiten het dorp eerder uitzondering dan regel, in tegenstelling met
anno 2020.
Daarenboven moest de telefoon nog zijn opmars starten en van e-mail, twitter of facebook was
er nog geen sprake.
Oh, ja, vooraleer ik het vergeet: met ons gaat alles hier nog goed en we proberen het zo te
houden. Hopelijk is dat bij ieder van jullie ook zo en kunnen we elkaar binnen afzienbare tijd
weer ontmoeten, zonder gevaar voor lijf en leden.
De situatie ziet er wel weer niet echt goed uit. De coronacijfers zijn alles behalve
geruststellend. Besmettingen, ziekenhuisopnames, quarantaine; hoeveel keer per dag krijgen
we die woorden naar ons hoofd geslingerd ?
Eerlijk gezegd , ik ben ze een beetje beu: trop is teveel, en teveel is trop.
De gevolgen zijn er wel: weer bijkomende maatregelen en beperkingen allerhande.
Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog in de open lucht rond zou lopen zoals de Chinezen of de
Japanners. Je ziet maar : ‘ Never say Never ‘ !
En de term “annulering”, dat wordt wellicht hét woord van het jaar.
Bijna alles wat maar enigszins in “groepsverband” pleegt te gebeuren, gaat onverbiddelijk de
prullenmand in. Wie weet voor hoelang ? Enkele uitzonderingen, waar héél véél geld mee
gemoeid is, mogen, momenteel, wel nog doorgaan. Je begrijpt wel over wie ik het heb. Enfin,
hun torenhoge lonen moeten we misschien als “risicopremies” beschouwen ..
Wat wij ondertussen doen is simpel : géén risico’s nemen en de consignes nauwgezet volgen.
Dus voorlopig geen vakantie-uitstapje(s), géén city-trips of fun-shopping, en van zodra we de
deur uitgaan, te voet of met de fiets, masker op.
Vroeger mocht het niet en nu moet het ! “Tout le bonheur est dans le changement”, zei
Don Juan, al dacht hij wel aan iets anders .
Wandeltochten of club-uitstapjes organiseren… , mag niet. Met Daniël een parcours gaan
uitpijlen in Lichtervelde, mag niet (verschillende bubbels).
We maken wel gebruik van onze eigen initiatieven en die van de ons omringende wandelclubs.
De verschillende uitgepijlde parcours bieden ruime mogelijkheden.
Onze achterburen, die van “het echte wandelen” nog geen kaas gegeten hadden, hebben ook
de twee recente wandelparcours in Lichtervelde gedaan ! Er is een ”nieuwe wereld” voor hen
open gegaan. Positieve commentaar ! De kinderen (12 en 14 j) vonden het ook leuk ! Iedereen
content dus.
En, gelukkig, is er ook nog de oude, trouwe tweewieler (als de batterij het niet laat afweten).
Dan rij je op een zonnige namiddag over Gits naar Kortemark.
Je stopt er op de Markt voor een koffie en wie passeert er daar ? N.D.! Juist: een
Margrietestapper ! Net een tiental km gedaan.

Je komt ze echt overal tegen … en dat is eigenlijk een goed, hoopvol teken.
14/09/20
We zijn weer 6 weken verder . Bepaalde maatregelen zijn afgezwakt , andere niet .
Sommige dingen kunnen weer, andere (nog) niet .
De cijfers gaan weer de verkeerde richting op en we beseffen allemaal dat dit het gevolg is van
o.a. de vakantiereizen, het nieuwe schooljaar, de heropstart van bedrijven en ga zo maar
verder… Ook heeft er een vorm van ‘ vermoeidheid , slordigheid , laksheid ‘ de kop
opgestoken en is het ‘gezond verstand ‘ , bij sommigen, naar de achtergrond verbannen.
Als je bv. naar’ de Tour ‘ kijkt, dan weten jullie wel waarover ik het heb.
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En, ja, zoals ik vroeger al schreef : “ als er véél geld mee gemoeid is ….”.
Eergisteren hebben Daniël en ik een agenda opgesteld voor een bestuursvergadering, die we
vanavond zullen houden in De Schouw . Deze locatie laat ons toe om volledig ‘corona-proof ‘ te
werken.
Het wordt zonder twijfel een marathonvergadering, want we moeten heel wat knopen
doorhakken. En, ondanks alle beperkingen, verheug ik mij erop om de bestuursleden, gezond
en wel, in levende lijve te zien. De telefoon en de computer zijn dan wel schitterende
instrumenten maar ik verkies toch het menselijke contact. Benieuwd wat er allemaal uit de bus
zal komen.
Wordt vervolgd …
12/10/20
We zijn weer een maand verder. We hebben de Veldtocht op 03/10 georganiseerd (met 10
medewerkers). Ondanks het slechte weer, het ontbreken van rustposten, spijs en drank, waren
we toch bijna met 500.
We hebben een nieuwe bestuursvergadering gepland, maar… het ziet er echt niet goed uit.
Ik heb mijn neergepende bedenkingen van 30/07 herlezen. Ik vrees het ergste voor de
vergadering (té veel ‘ bubbels’). Toch moeten we een aantal belangrijke beslissingen nemen.
Het e-mailverkeer en de t.f.- gesprekken zullen, nog maar eens, hoogdagen beleven, vrees ik.
20/10/20
Wat een prachtige datum … maar, helaas, de vergadering gisterenavond heeft alleen maar
annuleringen opgeleverd, tot nader order ! D.w.z. dat we alle initiatieven in de diepvriezer
stoppen en zullen wachten tot er weer licht schijnt aan het einde van de tunnel.
En … niemand weet wanneer dit zal zijn …

Intersoc Zinal 2021
- Even toelichten: Met de club hadden we voor de wandelvakantie van 2021 optie genomen
voor Wengen. Maar onlangs kregen we bericht dat Wengen in 2021 sluit na het
winterseizoen. Na wat rondvraag en overleg met Intersoc viel de nieuwe keuze op Zinal.
- ZINAL van maandag 18 tot woensdag 2 augustus 2021
Zinal ligt in Zwitserland - Kanton Wallis - helemaal achteraan in Val d’Annivers.
Je logeert daar tussen de hoge bergen met een fantastisch uitzicht.
Het is een wandelvakantie. Iedere dag worden er wandelingen georganiseerd, vanaf rustig
genieten tot de echte pittige . Dus voor elk wat wils.
Ook zijn er de excursies naar interessante zaken in de wijde omgeving.
Het is een all-in formule zodat je weinig extra kosten hebt.
Met de Axioma-pas kan je gratis gebruik maken van de bergbanen, postbussen in Val
d’Annivers.
- Meer info vind je op de website van WSVL bij Activiteiten “Wandelvakanties“ Zinal.
- Op dit ogenblik hebben reeds 25 Margrietestappers optie genomen.
- Doordat we inschrijven als groep “Margrietestappers” kunnen we opstappen in Lichtervelde
wat gemakkelijk is.
We hopen, en gaan ervan uit dat corona ons dan geen parten meer speelt.
Anders moeten we een beroep doen op anulatie door Intersoc wat dit jaar correct is verlopen.
- Wegens brand begin dit jaar in de oude vleugel zijn er nog geen gezinskamers beschikbaar.
De gewone kamers zijn met 2 éénpersoonsbedden. Mits afspraak met elkaar kan je daarvan
gebruik maken, zodat je geen meerprijs voor een éénpersoonskamer moet betalen.
- Inschrijvingen bij Wydooghe Daniel.
tel.: 051/ 52 53 30 gsm: 0474/ 80.14.50 mail: wydooghe.daniel@telenet.be
.
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UIT DE OUDE DOOS
Met nieuwjaar kijken we gewoonlijk vooruit, met goede voornemens, maar terugblikken
naar het verleden kan ons doen nadenken, lachen en mijmeren.

Wat er al niet veranderd is in die 12 jaar !
- We focussen ons op het clubblad van 2008.
Vier boekskes in één jaar, 20cm op 15cm, lichtblauwe kleur.Telkens beginnend met een
voorwoord van de voorzitter Daniel. De verantwoordelijke uitgever was Claudine Adam.
Bevernage was nog onze drankspecialist. Dat betekende dat de dagen voorafgaand aan een
wandeltocht, de sterke mannen de bakken bier en frisdrank gingen ophalen met de remorque,
die afzetten in het startlokaal en nadien weer zoveel mogelijk leeg terugbrachten.
Van sleuren gesproken!
Het was het jaar dat Annie Claeys met 100 tochten en 2776 km kampioene was, samen met
Roger Sinnaeve, goed voor 113 tochten en 3167 km.
Daarvan stapte hij 415 km van Vichte naar Drohn (gekend als zeer zware tocht) in acht dagen
en schreef daarvan een kompleet verslag. Een ware krack.
- Onze Uitstappen.
° Op 24 maart :met de bus naar s' Gravenvoeren. Het werd een sneeuwwandeling op
2e Pasen.
° Op 31 augustus: met bus naar Averbode. (zouden de ijsjes er nog zo goedkoop zijn?)
° Op 26 oktober: met de trein naar Dinant

- En ons ledenfeest.
Dat was steevast op zaterdagavond in de Turfhauwe bij Dominique.
Op de muziek van dj Ronny werden de elastieken beentjes losgegooid tot 3 uur in de morgen.
En daarna full speed naar de stormtocht in Blankenberge! Of juist niet?
Wie weet nog dat we deelnamen aan de KW wandeltrofee.
- Onze winkel.
Annie Claeys verzorgde de winkel.
Een trainingspak, een singlet, een damestopje, een polo, een sweater met of zonder
kraagje, en een bodywarmer…
Niets ontbrak. Paraplu, petjes, … Ik heb nog een regenvestje en Erik een heuptasje.
Naast Lichtenhove was het judolokaal ook een startplaats voor de kermistocht die nu de
Veldtocht is.
Willy Roels richtte in Zwevezele de midweektocht op, en deelde royaal crownbedding-kussens
uit.
Een andere tocht rond de Margrietefeesten was al eerder afgeschaft.
Op 19 maart 2008 zag onze website het levenslicht onder het vaderschap van Johan Deparck.
Proficiat Johan !
De website is ondertussen al meer dan een uit de kluiten gewassen puber.
In het stapperskrantje stond al eens een mopje, een makkelijke quiz, en ons logokoppel kreeg
de naam: Filip en Mathilde.
Aktivia gaf waardebonnen na 15 wandelingen en bij ons wisselden de prestatiebons van € 4,00
voor die van € 5,00
Door genoeg punten te verzamelen mochten we wisselbekertochten inrichten.
We stonden toen op de 54ste plaats met 1695 punten. Wat een mooi gemiddeld resultaat was.
We mochten fier zijn!
Jaja , toen was er ook nog (gezonde?) competitie tussen de clubs …
In 2008 gingen Willy Labens, Georges Feryn, en Willy Roels naar Halle.
.
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Ook de 4daagse van de Yzer kon op belangstelling rekenen en graag liepen we mee in het
defilé om nadien er nog ene samen te drinken.
Omdat we toen onze vlag niet vonden, die lag bij Daniel op zolder, zwaaiden we ijverig met ons
T-shirt.
In 2008 bedroeg het lidgeld € 7,00. Daarvan kreeg Aktivia € 6,49.
Ook nog: 0,35ct per lid-wandelaar en 0,50ct per niet-lid wandelaar per tocht.
In 2008 gebeurde ook de diefstal van materiaal in onze garage. Een deel kregen we terug via
de politie.
Tot zover deze nostalgische bedenkingen.
Helaas zijn dit mijn eerste stapperskrantjes. Wie zijn oudere eens wil uitlenen: ze zijn welkom
en worden zeker teruggegeven.
En tot slot, als er nog plaats is: een opsteker voor ons, vrouwen !
Een man moet doen wat een man moet doen. Een vrouw moet doen wat hij niet kan.
T’ is niet van mij maar van Rhonda Hansome. Wie dit ook moge zijn.
Wordt misschien vervolgd.
Ingrid

Huldiging verdienstelijke leden
Traditiegetrouw huldigt Wandelsport Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsreceptie de
verdienstelijke wandelaars.
Helaas heeft COVID-19 heel wat roet in ons eten gestrooid, waardoor heel wat evenementen
niet konden en kunnen plaatsvinden. Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw
heeft dan ook besloten om geen Nieuwjaarsvieringen te laten doorgaan. De gezondheid van
onze mensen staat bovenaan en is zeker een prioriteit bij onze risicogroep.
Toch wil Wandelsport Vlaanderen vzw in deze rare tijden de verdienstelijke wandelaars in de
bloemetjes zetten en hun appreciatie tonen naar de actieve wandelaar.
Leden die op 01 december 2020, 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 2020 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
De gehuldigde personen ontvangen dan een diploma en een geschenk, via WSVL.

Het is de laatste keer dat er volgens de oude formule gewerkt wordt betreffende de
tellingen. Naar de toekomst zal er een nieuwe formule zijn gebaseerd op scanning door
WSVL.

Elrctronisch versturen van ons Stapperskrantje
Vraag van diverse leden: kunnen wij het Stapperskrantje niet elektronisch ontvangen i.p.v. op
papier ? Voor ons is dit oké; maar het “Stapperskrantje” is ook terug te vinden op onze website.
Wij vragen de leden die geen papieren versie meer wensen te ontvangen om:
° hun naam + voornaam en hun e-mailadres door te sturen naar Norbert Dolphen.
° email Norbert: norbert.dolphen@telenet.be
We passen dan onze adressenlijst voor de drukkerij Editoo aan.
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VELDTOCHT 2020
Na groen licht te hebben gekregen vanwege de gemeente konden we op zaterdag
03 oktober 2020 onze 1e corona-proof wandeltocht organiseren.
Deze ging natuurlijk op een heel andere manier door; dit zonder eigen catering en
zonder vaste rustposten.
De startzaal was in twee verdeeld. Langs beide zijden van de zaal kon men vooraan
inschrijven en achteraan afstempelen.
De medewerkers aan de inschrijftafels en de afstempelaars zaten veilig achter plexiglazen schermen, mondmaskers op en handschoenen aan.
Er waren drie afstanden: -

5 km, centrum
10 km, Paepens Putten en terug via de Molenbinnenweg.
15 km, richting “Het Veld”
Alle parcours vonden een rustpost in café ’t Wit Paard aan het
station en in de drankgelegenheden op de Markt.
Ondanks het minder goede weer ’s morgens en in de voormiddag, mochten we toch 483
wandelaars verwelkomen.

UITSLAG

- totaal aantal deelnemers (clubleden)
- totaal aantal niet aangesloten wandelaars
- totaal andere- en buitenlandse clubs

427
53
3

Subtotaal >>

483

- totaal aantal medewerkers
Algemeen totaal >>

11
494

De Margrietestappers eindigden op de 1e plaats met 47 deelnemers

Bakkerij De Waele heeft onze club een nieuwe naam gegeven; nl. “Marc Rietestakens”
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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 2021 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.(dit na 01 januari 2021 !)
° Per kerende ontvangt u de voorziene tussenkomst op uw rekening

Kalender eigen tochten 2021
tocht
- Oliebollentocht

wanneer
2e zaterdag van februari

- Houtwaltocht (beschermde tocht) 3e zaterdag van mei

data
13.02 2021
15.05 2021

- Turfhouwetocht

1e dinsdag van augustus

03.08 2021

- Veldtocht

1e zaterdag van oktober

02.10 2021

- Novembertocht

3e vrijdag van november

19.11 2021

Spaaractie Poncho of Rugzak
De spaaractie voor de rugzak of de poncho is voorlopig verlengd tot eind april 2021.
Tijdens alle corona-proof georganiseerde wandeltochten met inschrijving en
afstempeling, kunt u dus verder uw wandelboekje “Limited Editie” laten afstempelen.
De afhaalpunten zullen later medegedeeld worden.

Wandeluitstap van station naar station
We hadden voor begin november 2020 een mooie wandeltocht uitgestippeld in de
Zwalmstreek.
Groep 1. Wandeltocht van station Munkzwalm naar station Zottegem, 12 km.
Een mooie natuurwandeling met onderweg twee rustposten.
Groep 2. Wandeltocht van station Lierde naar station Munkzwalm, 21 km.
Een mooie, maar nogal zeer pittige natuurwandeling met twee rustposten
onderweg.
We zullen deze wandeluitstap zeker opnemen in de wandeluitstappen van 2021.
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Belangrijke info voor onze leden
Door de strenge corona-maatregelen, hebben wij belangrijke wijzigingen moeten doorvoeren
aan ons programma voor het najaar.
1. Novembertocht 20.11 2020.
Deze tocht wordt geschrapt.

2. Ledenfeest + kampioenenviering.
° het ledenfeest wordt geschrapt.
° de kampioenenviering gaat dus ook niet door.

3. Het kampioenschap.
- Na overleg, en met een uiteindelijke stemming hierover, hebben we op onze bestuursvergadering van 19.10.20 besloten dat:
° we dit jaar geen kampioenschap meer organiseren.
° hierdoor vervallen eveneens het aantal gewandelde tochten en het aantal afgelegde km
in het huidige wandeljaar 2019 - 2020.
° we voor het wandeljaar 2020 - 2021 dezelfde reglementering handhaven als vorig
wandeljaar 2019 - 2020.
° het nieuwe wandeljaar + het kampioenschap 2020 - 2021 begint dus op
01 november 2020 en eindigt op 31 oktober 2021.
° zolang de covid-19 maatregelen van toepassing zijn, mogen enkel de door de
clubs Corona-proof georganiseerde tochten, met inschrijving en afstempeling
ingeschreven worden in ons wandelboekje, alsook in het boekje “Limited Editie”

4. Her-inschrijven voor het nieuwe wandeljaar 2020 - 2021.
- De lidgelden voor 2021 bedragen: ° volwassenen:
€ 15,00
° jongeren t.e.m. 15j.: € 10,00
- Het her-inschrijven voor het nieuwe wandeljaar 2020 - 2021 zal dit keer op twee manieren
kunnen gebeuren:
° via de bank en dit bij voorkeur a.u.b.
Per overschrijving op het rekeningnummer van “De Margrietestappers”

IBAN : BE53 9791 4773 5853 - BIC : ARSPBE22
Gelieve duidelijk alle namen van de leden voor wie u her-inschrijft te vermelden in de
strook “Mededeling” op uw overschrijving + het aantal gewenste wandelboekjes.
° per briefomslag in de brievenbus te deponeren van Daniël Wydooghe Peperstraat
15, Lichtervelde.
Als u kiest voor de betaling via een briefomslag, kunt u:
- betalen met gepast geld, deels met geld en deels met bonnen (€ 5,00), of volledig met
bonnen (€ 5,00).
- In de omslag moet u een briefje steken met alle namen en adressen voor wie u het
lidgeld 2021 hebt betaald + vermelden hoeveel wandelboekjes u wenst.
- Bij het hernieuwen van uw lidgeld voor 2021 behoudt u uw huidige lidkaart 2020; deze
is twee jaar geldig. U ontvangt wel een hernieuwingsbrief met info over het
lidmaatschap als bewijs van betaling + het mutualiteitsattest.
- Na de hernieuwing van uw lidgeld 2021 brengen wij u de nodige documenten bij u
thuis. (de hernieuwingsbrief als betalingsbewijs, het mutualiteitsattest, wandelboekje(s)
+ de “Walking in Belgium”)
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Foto’s voorbereiding wandeluitstap naar de Zwalmstreek

Parcours van de 21 km, van station Lierde naar station Munzwalm

Onze rustposten onderweg voor de beide afstanden

Verantwoordelijke uitgever Wydooghe Daniel, Peperstraat 15 - 8810 Lichtervelde.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Parcours van de 12 km, van station Munkzwalm naar station Zottegem

