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BIC: ARSPBE22

Woordje van de voorzitter
2020 en 2021 zullen we ons zonder enige twijfel blijven herinneren. Beide jaartallen
gaan zeker de geschiedenisboeken in, en hopelijk blijft het daarbij.
We hebben op meerdere vlakken, waarvan sommige héél ingrijpend, gas moeten terug
nemen, met uiteindelijk één duidelijk doel: onze gezondheid. Ik trap een open deur in als
ik stel dat we langzaam de strijd aan het winnen zijn, maar dat er ons evenzeer nog een
paar veldslagen te wachten staan.
In die lange periode hebben we, noodgedwongen, bijna al onze geplande activiteiten in
de koelkast moeten stoppen, maar daar bewaren ze het best en het langst .
De verschillende “corona-wandelingen“, hebben in die rare tijden, hun nut gehad.
Nu proberen we, ieder op eigen snelheid en motivatie, de draad weer op te nemen.
De ene wil gewoon weer naar buiten. De andere wil weer mensen zien, ook al is het nog
op afstand. Een derde moet dringend enkele kilo’s kwijt. Anderen willen opnieuw hun
grenzen verleggen. Sommigen beseffen nu dat ‘quality-time‘ met familie, kinderen, en
kleinkinderen niet persé in een pretpark hoeft door te gaan, maar even goed in de
natuur, op de boerenbuiten of het bos kan. En dan zijn er nog die wandelaars, met
competitie-bloed, die snakken naar …
De Margrietestappers hebben, na de nodige investeringen in aangepast materiaal, ook
weer die ‘draad‘ opgenomen en dus is er voer voor een Stapperskrantje.
Oktober 2020 was, op alle vlakken, een zeer goed geslaagde testwandeling met een
mooie deelnemersopkomst, ondanks het ontbreken van rustposten en de vele
beperkingen.
Juni 2021 was dan weer een tegenvaller van formaat; slecht weer, te véél startplaatsen,
enz…
Maar met de Turfhauwetocht op 03 / 08 zitten we weer op de TGV.
Eerst en vooral: een héél ruime, luchtige, propere startzaal (op een nieuwe locatie), met
een groot terras, een enorme parking, (dikke merci aan Kris Carbonez !)
Dat hadden we nodig. We hebben alle mogelijke voorzorgsmaatregelen qua veiligheid
en hygiëne in de praktijk omgezet (met dank aan de Gemeente Lichtervelde, de
verschillende diensten en onze bestuursleden)
Maar de grote, volgehouden inzet van de medewerkers (loop maar eens een hele dag
met een masker op je neus) en een prima wandelweertje hebben gezorgd voor een
super veilige en geslaagde tocht.
Wat ons véél deugd heeft gedaan, dat waren de vele felicitaties van de wandelaars, en
sommigen kwamen van ver, heel ver .
Alles wijst erop dat we weer op het juiste spoor zitten.
We zullen dus doorgaan, “si Dieu le veut !”
Afspraak op de Veldtocht !
Johan Allemeersch, Vz.
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LEDENLIJST OP 01 APRIL 2021
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.
Ledenbeweging 2020 - 2021
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° Ledenbestand voor 01.11 2020

212

° Aantal ontslagen

-16

° Aantal overlijdens

-1

° Nieuwe leden

+11

° Lendenbestand op 01.04 2021

206

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADAM Claudine
ALBERTS Hubert-Louis
ALGOEDT Jozef
ALLEMEERSCH Johan
AMPE Lieve
BEUSELINCK Walter
BLOMME Annemieke
BODDIN Linda
BODDIN Frans
BODDIN katy

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DE CLERCK Luc
DE CORTE Jan
DE DECKERE Henk
DE PRETRE Joost
DE SLOOVER Caroline
DE SMET Daniël
DANNEELS Nadine
DEBLAERE Heidi
DEBRUYNE Marian
DECOCK Marie-Jeanne

11
12
13
14
15

BOUSSAUW Rudy
BUYCK Martha
BUYCK Marcel
CALLENS Magda
CALLENS Viviane

36
37
38
39
40

DECOENE Annelies
DECOENE Lieven
DECOSTER Jurgen
DEFOER Marie-Madeleine
DEFREYNE Saskia

16
17
18
19
20

CAPOEN Bernadette
CAPPELLE Rita
CLAEYS Annie
COBBE Christine
COUCKE Rudy

41
42
43
44
45

DEKETELARE Rosette
DELAERE Milan
DELAERE Pascal
DELAMEILLEURE Annie
DELCROIX Luc

21
22
23
24
25

CROMBEZ Geert
CUFFEZ Eric
CUFFEZ Sterre
CUFFEZ Xandr
DE BRUYNE Julien

46
47
48
49
50

DEMEULENAERE Veerle
DEMOEN Robert
DEMUYNCK Filip
DEMUYNCK William
DENOLF Annie

51
52
53
54
55

DEPARCK Johan
DEPARCK Jurgen
DEPRAETERE Tine
DEPRAETERE Carlos
DEPREZ Greta

96
97
98
99
100

LIEVENS Raf
LOOSE Jan
MAERTENS Martine
MAERTENS Linda
MARTENS Guido

56
57
58
59
60

DERCK Dirk
DESEYNE Roger
DESMET Claudine
DESMET Marleen
DESMET Karin

101
102
103
104
105

MASSCHELEIN Willy
MERCHY Marie-Jeanne
MESSELIER Gisèle
MESSELIER Mireille
MISSINNE Patrick

61
62
63
64
65

DESMET Robert
DESPLENTER Joël
DESPLENTER Noël
DEVOLDER Katelyn
DEVOLDER Roos

106
107
108
109
110

MOLLEFAIT Jens
MOLLEFAIT Illio
MOLLEFAIT Ziva
MONBALIU Marie-Paule
MORTIER Eric

66
67
68
69
70

DEVOS Danny
DEWILDE Ann
DOLPHEN Norbert
DOUVERE Wilfried
DUYNSLAEGER Bernard

111
112
113
114
115

NEIRYNCK Hilda
NEIRYNCK Herman
OPLINUS Kristien
PARLEVLIET Geert
POLLET Willy

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

EECHOUT Luc
FERYN Carl
FERYN Georges
FIEMS Rosy-Ann
FIEMS Katleen
FIEMS Martin
FRANCOIS Sylvia
GODDYN Diana
GOES Rita
GOVAERE Brigitte

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

PRIEM Didier
PUYPE Gerda
PUYPE Kristof
PUYPE Wilfried
QUARTIER Liliane
RAES Luc
RAMON Jonny
RENAUDIN Rita
ROELENS Roger
ROELS Arne

81
82
83
84
85

GRACHEVA Elena
GUNST Ann
HAESAERT Nicole
HAESAERT Hugo
HEYTENS Eddy

126
127
128
129
130

ROELS Gunther
ROELS Willy
ROOSE Lucrèse
ROTTE Liliane
RUYSSCHAERT Nicole

86
87
88
89
90

HOORNE Diana
HOUWEN Lieve
IDE Rika
KETELS Martine
LAGA Ronny

131
132
133
134
135

SAELENS Daniël
SCHATTEMAN Anna
SCHATTEMAN Benjamin
SCHATTEMAN Liza
SCHERPEREEL Christine

91
92
93
94
95

LAMBRECHT Martina
LEFEVERE Monika
LEFEVERE Johanna
LESCRAUWAET Cecile-Antoinette
LESY Ida

136
137
138
139
140

SEGERS Annemie
SINNAEVE Monique
SINNAEVE Frans
SPIESSCHAERT Anja
SPORTDIENST LICHTERVELDE
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

STORME José
TACK Gerda
TEMPELAERE Nicole
TILLEMAN Rosita
TYTGAT Maurits
VAN ACKER Jozef
VAN CANEGHEM Eddy
VAN DER HEYDEN Olivier
VACKIER Jozef
VANBELLE Benny

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

VANHECKE Kristien
VANHECKE Nadine
VANHOOREN Jacqueline
VANHOUTTE Koen
VANHOUTTEGHEM Jean-Claude
VANMAELE Francine
VANNESTE Ingrid
VANPARIJS Lisette
VANTOMME Linda
VANWALLEGHEM Patrick

151
152
153
154
155

VANBELLE
VANBELLE
VANBELLE
VANBELLE
VANBELLE

186
187
188
189
190

VANWALLEGHEM Rudi
VANWALLEGHEM Sabine
VANWALLEGHEM Silke
VERCRUYSSE Gabriël
VERDOOLAEGE Steven

156
157
158
159
160

VANBELLE Ronny
VANCOPPENOLLE Rita
VANCRAEYNEST Bernice
VANDAMME Gino
VANDENBROUCKE Erik

191
192
193
194
195

VERHAEGHE Carine
VERHAEGHE Daniël
VERHAEGHE Geert
VERMEERSCH Georges
VERPLANKE Marina

161
162
163
164
165

VANDENBULCKE Jan
VANDENBUSSCHE Ann
VANDENBUSSCHE Caty
VANDENBUSSCHE Gina
VANDENDRIESSCHE André

196
197
198
199
200

WILLY Victoor
VLAMINCK Didier
VLAMINCK Gratienne
VOLCKAERT Willy
WANDELSPORT-VLAANDEREN

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

VANDENDRIESSCHE Elsy
VANDEPITTE Rita
VANDEPUTTE Gerard
VANDEPUTTE Demi
VANDEPUTTE Kim
VANDEPUTTE Tom
VANDERHAEGHE Norbert
VANDEWALLE Blanca
VANDEWAETERE Annemie
VANHAERENS Caroline

201
202
203
204
205
206

WATERBLEY Carine
WATTENY Roger
WERBROUCK Rita
WERBROUCK Geert
WOLFCARIUS Marlene
WYDOOGHE Daniël

Danny
Dirk
Gabriël
Lucie
Roger

Beste Margrietestappers,
De corona pandemie heeft net zoals bij veel andere sportclubs en organisaties, ook zijn
stempel gezet op het wandelgebeuren binnen Wandelsport Vlaanderen.
“Vlaanderen wandelt Lokaal” vervangt eigenlijk de jaarlijkse “Nationale Wandeldag”.
De bedoeling is een ruimere verspreiding van de wandeldag te creëren, waarbij de
wandelaars in de Vlaamse gemeente/ stad van hun keuze kunnen wandelen.
Geen massaevenement meer, maar eerder een kleinschalige lokale wandelactiviteit.
De wandelaars hadden een ruime keuze, want ruim 100 Vlaamse clubs, waaronder
35 West Vlaamse) organiseerden een “Lokale Wandeldag”
Eindelijk, na 7 maanden en 55 dagen konden we opnieuw een officiële wandeltocht
organiseren, zij het dan nog steeds coronaproof.
(onze laatste activiteit was “De Veldtocht” op 03.10 2020)
Bij ons konden de wandelaars kiezen uit drie parcours:
° 4 km (4,3)

Op deze korte afstand konden we geen rustpost voorzien en moesten
de deelnemers gebruik maken van de plaatselijke horeca.

° 10 km (10,9)

Op deze afstand kon je aansluiten
op het parcours van
Ruddervoorde
Halfweg dit parcours was er een
rustpost met horeca en toiletgebruik voorzien.
Van 10.00’ t.e.m. 11.00’ konden
de aanwezige wandelaars
genieten van een concert, ons
aangeboden door het jeugdensemble “Ferventis” uit Lichtervelde.

° 18 km (18,8)

Mogelijkheid op deze afstand om aan te sluiten op het parcours van
Kortemark, waar een rustpost met horeca was voorzien.

Eindklassement “Vlaanderen Wandelt Lokaal in Lichtervelde”
- aantal deelnemers (clubleden)
74 (waarvan 50 Margrietestappers)
- aantal niet aangesloten wandelaars 13 - aantal medewerkers
- aantal andere en buitenlandse clubs 0
Subtotaal
87
Totaal

13
100
7

Foto’s Vlaanderen wandelt Lokaal in Lichtervelde
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Foto’s Turfhouwetocht
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Turfhouwetocht
Op dinsdag 03 augustus organiseerden wij opnieuw onze jaarlijkse “Turfhouwetocht”.
Gezien onze trouwe startplaats “De Turfhouwe” niet geschikt was om er onze wandeltocht
coronaproof te organiseren waren we genoodzaakt een andere locatie te zoeken.
Deze hebben we dan gevonden op de hoeve van Kris CARBONEZ in de Ketelbuiserstraat 184,
te Lichtervelde. (wijk De Turfhouwe)
Wij bedanken alle bestuursleden en medewerkers voor hun belangeloze inzet, zodat we deze
organisatie tot een goed einde konden brengen.
Hierbij een verslag van onze trouwe fotograaf Frans D’Haeyere, waarvoor dank.
UITSLAG

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

Subtotaal >>
- totaal aantal medewerkers

669
89
6

764
24

Algemeen totaal >>

788

e

De Margrietestappers eindigden op de 1 plaats met 49 deelnemers

De Turfhauwetocht Lichtervelde was een aangename verrassing
De Margrietestappers uit Lichtervelde hadden alles in het werk gesteld om het ondanks de
Coronamaatregelen zo comfortabel mogelijk te maken voor de wandelaars.
De Ketelbuiserstraat 184 (startplaats) was keurig aangegeven en je werd er verrast met een
ruime parking vlakbij de inschrijvingsplaats. De straat kreeg zelfs een plaatselijk parkeerverbod
en een snelheidsbeperking. Stewards wezen je overal de weg tot in de hangar van boer Kris
Carbonez. De hangar was verrassend goed ingericht met goed geplaatste tafels,
ontsmettingsmiddelen, bar en toilet. De enige vraag van de organisatoren was om het
mondkapje op te zetten.
Er waren drie afstanden: 6 km, 8 km en 13 km. Ik koos voor de grootste afstand zonder
bijkomende lussen. Ik had al gemerkt dat dit de meest groene omloop was. Mijn tocht ging
richting domein Groenhove via rustige verharde en onverharde wegen en doorgangen.
Al spoedig kwam Groenhove in beeld. Het bos is ruim 100 ha groot, verdeeld in vele kleine
percelen met verschillende eigenaars. Grotere delen van het bos zijn eigendom van het bisdom
Brugge, de stad Torhout en Natuurpunt. Het bos is de groene long van Torhout, het is de plaats
waar het vooral tijdens de weekends heel druk is, waar families er komen wandelen om te
ontspannen. Het cafetaria/restaurant van het Diocesaan Dienstencentrum was een
welgekomen rustplaats voor een hapje en een drankje. Het terras zat dan ook goed vol.
De overige 7,5 km bevatte enkele leuke verrassingen met bospaden, kronkelende weggetjes
doorheen de velden met bermen waar het een lust was voor bijen en vlinders om van bloem
naar bloem te trekken. Lichtervelde ligt op de grens van Zandig Vlaanderen, is waterrijk en
wordt verder gekenmerkt door een licht golvend reliëf. In de open ruimten was dit merkbaar. Het
ging richting Het Veld, destijds een heidegebied waar plassen en visvijvers aangelegd werden.
De hoofdactiviteit was turfsteken. De naam van deze tocht was dan ook niet toevallig
“De Turfhouwetocht”. 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. Het was ideaal wandelweer met aangename temperatuur en vooral zonder regen. Het
was een zeer aangename verkenning van deze uithoek van Lichtervelde. 788 wandelaar
hebben er met volle teugen van genoten. Dank aan wandelclub “De Margrietstgappers”.
Verslag: Frans D’Haeyere
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Info naar onze leden toe
1. Ledenfeest.
Dit jaar organiseren wij opnieuw geen ledenfeest. De zaal “De Turfhouwe” is niet
geschikt om er coronaproof een activiteit te organiseren.
In het voorjaar 2022 organiseren we een alternatieve bijeenkomst op een andere
locatie. Info hierover in ons volgende stapperskrantje

2. Het kampioenschap.
Het kampioenschap voor het wandeljaar 2022 start op 01 november 2021 en eindigt
op 30 oktober 2022.

3. Afhalen poncho’s en rugzakken
Hieronder vind u de lijst met de afhaalpunten waarop u met uw speciaal
wandelboekje “Limited Edition” uw poncho of rugzak nog kunt afhalen.
* Ter herinnering:
- 15 stempels geven recht op een poncho
- 25 stempels geven recht op een rugzak

Afhaalpunten poncho’s en rugzakken
- Zondag

14.11 2021

WSV De Keignaerttrippers Oostende (W.-Vl.)
° tocht: West-Vlaanderen Wandelt
- Zondag 28.11 2021 WSV De Lachende Wandelaars Aalter (O.-Vl.)
° tocht: Uilenspiegeltocht
- Zaterdag 11.12 2021 Wandelclub Nooit Moe Boezinge (W.-Vl.)
° tocht: Ieper in de winter
- Zondag

26.12 2021

- Zondag

26.12 2021

WSV Egmont Zottegem (O.-Vl.)
° tocht: Wafelentocht
Hanske de Krijger Oudenaarde (O.-Vl.)
° tocht: Oudenaarde in kerstsfeer

Aandacht:
- Zondag 16.01 2022 is de allerlaatste kans om je gadget af te halen bij wandelclub
Tornado in Boortmeerbeek (Vl.-Brabant)
- Er kunnen geen volle stempelboekjes ingeruild worden op het secretariaat van
WSVL, en er worden geen gadets opgestuurd per post.

4. Kalender eigen tochten 2022.
-

Oliebollentocht
Vlaanderen wandelt lokaal in Lichtervelde
Houtwaltocht
Turfhouwetocht
Veldtocht
Novembertocht

Zaterdag 12 februari 2022
Zondag 24 april 2022
Zaterdag 21 mei 2022
Dinsdag 02 augustus 2022
Zaterdag 01 oktober 2022
Vrijdag 18 november 2022
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5. Wandeluitstappen.
° Wandeluitstap naar Merksem (Antwerpen)
- Bestemming

Merksem (Antwerpen)

- Wanneer
- Vertrek
- Aankomst

Zondag 05 december 2021
Lichtervelde
V. 07.30’
Merksem
A. 09.00’

- Wandeltocht

Herfsttochten - Walk 2 Gether-tocht

- Organisator
- Afstanden

Merksemse Wandelclub “De Strooboeren” vzw
4 - 7 - 12 - 18 -25 km

- Pacours

De kleine afstanden wandelen in en rond het groene fort van
Merksem en de Tuinwijk. De grotere afstanden trekken naar
Vordenstein, het altijd aantrekkelijke Peerdsbos met Melkerij en
het park van Brasschaat met zijn vijvers en fraai kasteel.

INSCHRIJVEN

Busreis
Merksem
Lichtervelde

V. 16.30’
A. 18.00’

Uiterlijk op zondag 28 november 2021 bij Ingrid VANNESTE

- Prijs per persoon
€ 10,00 per persoon
° We vragen om zoveel mogelijk per overschrijving te betalen.
Rekening: IBAN : BE53 9791 4773 5853 - BIC: ARSPBE22
° Met een overschrijving betaal je steeds het volledige bedrag.
Je vermeldt ook alle namen voor wie je inschrijft.
° Enkel bij manuele betaling bij Ingrid, kunt u ofwel in euro, met bonnen of
gedeeltelijk in euro en bonnen betalen.

6. Wandelvakantie 2022 met de Margrietestappers naar Valmeinier (Frankrijk)
Na het succes van onze wandelvakantie naar Zinal (Zwitserland) van dit jaar, nemen we
volgend jaar opnieuw deel aan één van de wandelvakanties ons aangeboden door
WSVL & Intersoc. Deze keer ruilen we Zwitserland voor het mooie Frankrijk..
Het gezellige dorpje Valmeinier gelegen op 1.800 m hoogte is een ideale uitvalbasis
voor een 40-tal wandelingen in de omgeving.
Bestemming: VALMEINIER (Frankrijk)
Verblijf: Hotel Intersoc
Data: van donderdag 25 augustus tot vrijdag 02 september 2022
Prijs per persoon: € 808,00 Toeslag single: € 152,00
Bij betaling voor 01.12 2021 ontvangt u € 10,00 vroegboekkorting
° Info en boeking: via de website van Wandelsport Vlaanderen
° Info en inschrijving voor onze club bij onze trouwe reisleider Daniël Wydooghe.
Er is ook nog een wandelvakantie naar FLIMS (Zwitserland)
° Bestemming: FLIMS (Zwitserland)
° Verblijf: Grand Hotel Surselva
° Data: van zaterdag 19 maart tot zaterdag 26 maart 2022
° Prijs per persoon: € 1076,00 Toeslag Single: €133,00
Bij betaling voor 01.12 2021 ontvangt u € 10,00 vroegboekkorting
° Info en boeking: via de website van Wandelsport Vlaanderen
°
°
°
°
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Hoe vul ik mijn Prestatieblad in
De Margrietestappers vzw - WSVL 5276
Individueel prestatieblad 2022
Wandelingen tussen 01 november 2021 en 31 oktober 2022
NAAM: ……………………….. Voornaam: …………………………
Geboortedatum: ……………………………
nr.

data

Wandeltocht te …

1
2
3
4
5

.11 2021
.11 2021
.11 2021
.11 2021
.11 2021

De Ploeg Lichtervelde
Koekelare
Ingelmunster (Promotocht)
Lichtervelde (eigen tocht)
Wandeluitstap (trein / bus)

afstand tot. km
5
15
18
16
15

punten

totaal
punten

1
2
3
5
6

1
3
6
11
17

5
20
38
54
69

- nr.: deze kolom is voor u reeds ingevuld. (beide zijden)
- datum: datum van de wandeltocht.
- wandeltocht te: plaats waar de wandeltocht doorgaat (b.v. LIchtervelde)
- afstand: de gewandelde afstand in km afgerond.
De afronding gebeurt als volgt:
° alle gedeeltes van de km na de komma, onder de 0,5 km worden naar
beneden afgerond.
b.v. : 15,4 km wordt 15 km
° de gedeeltes van km na de komma, van 0,5 km en meer worden naar
boven afgerond. b.v. : 16,5 km of 20,6 wordt 17 km of 21 km
- punten: het voorziene aantal punten per soort van wandeltocht.
- Totaal aantal punten & kilometers: zie voorbeeld kader hierboven.
- Puntenverdeling.
Aard tochten

Punten

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

1 punt

° 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 punt./ 0 km

- Afrekening punten: totaal aantal punten + ¼ of 25% totaal aantal km
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Afsluiten prestatiebladen
- Een wandeljaar bij onze club begint steeds op 01.11 en eindigt op 31.10.
( b.v. het nieuwe wandeljaar 2022 begint dus op 01.11 2021 en eindigt op 31.10 2022)
- 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 -16 jaar )
* Dames
* Heren
- Om elk jaar in het klassement opgenomen te worden dient ieder lid tijdens het
wandeljaar aan minstens 25 wandeltochten hebben deelgenomen.
- Wenst u opgenomen te worden in de uitslag en recht te hebben op prestatiebonnen
(zie artikel “Herinschrijving 2022”), dan kan u uw ingevulde prestatiebladen en uw
wandelboekje indienen tijdens onze “De Novembertocht”.
- Wie echter op onze “Novembertocht” niet kan aanwezig zijn, mag zijn prestatiebladen
+ zijn wandelboekje afgeven bij Ingrid VANNESTE Potteriestraat 20, LICHTERVELDE.
Dit moet wel gebeuren vóór 15 november.
- Prestatiebladen opgemaakt in exel mogen doorgemaild worden naar

info@margrietestappers.be
De 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.
- 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 2022 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 vanaf januari 2022 bij uw ziekenfonds.
° Per kerende ontvangt u de voorziene tussenkomst op uw rekening
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Herinschrijven voor het wandeljaar 2022
Tijdens de “Novembertocht” op vrijdag 19 november 2021, is er een speciale balie
voorzien voor het vernieuwen van de lidgelden.
De lidgelden voor 2022 bedragen: - volwassenen:
€ 15,00
- jongeren -16 jaar: € 10,00

Herinschrijven kan:
° ofwel op onze novembertocht op 19 november 2021
° 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.

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 het voorbije wandeljaar, 15 tochten heeft gewandeld
° minstens aan 3 organisaties heeft deelgenomen van “De Margrietestappers”.
(eigen tochten of deelname aan bus- en of treinreizen georganiseerd door onze
club)
Uitzonderlijk ontvangt ieder gezin bij de heropstart van het nieuwe wandeljaar
2022 gratis een “Walking in Belgium”
- 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.
.

Deelnemen aan onze wandeluitstappen (bus- en of treinreizen) aan een voordelige
club-prijs.
- op ons clubfeest worden er jaarlijks prestatiebonnen uitgereikt.
men ontvangt:

° 1 prestatiebon voor 25 wandelingen
° 2 prestatiebonnen voor 50 wandelingen
° 3 prestatiebonnen voor 75 wandelingen
° 4 prestatiebonnen voor 100 wandelingen en meer

DEZE PRESTATIEBONNEN WORDEN ENKEL UITGEREIKT AAN DE
RECHTHEBBENDEN DIE AANWEZIG ZIJN OP HET LEDENFEEST !
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Dopjesactie ten voordele van “Vrienden der blinden” Koksijde
Beste wandelaar,
Vooreerst willen we het bestuur van onze wandelclub hartelijk danken voor de medewerking die
het verleent aan de “Dopjesactie” ten voordele van “Vrienden der blinden” uit Koksijde.
Zo konden wij onlangs 350 kg dopjes schenken ter ondersteuning van de opleiding van een
blindegeleidehond.
De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kg. 1 kg brengt ongeveer € 0.30 op, dat is
omgerekend € 300 per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een geleidehond is er 83.333 kg
nodig. Dat is heel wat dus kunnen we ieders hulp zeker gebruiken!
In Lichtervelde zijn er 6 inzamelpunten:

Welke dopjes horen thuis in onze dopjeston?
• Alle plastic dopjes van mineraal- en spuitwater,
frisdranken, fruitsap, melk…
• Doppen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachters,
spuitbussen…
• Deksels van choco, pindakaas en speculaaspasta
mits het papiertje aan de binnenkant eruit is.
Méér info https://www.vriendenderblinden.be/steun-ons/dopjesactie/
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Willy en Monika Pollet-Lefevere

Foto's van onze wandelvakantie in Zinal (Zwitserland)
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