‘t Stapperskrantje
wandelclub

Lichtervelde

Jaargang 28 November 2021 Nr.: 4

Het Bestuur
3

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

* Materiaalbeheer
° Annemie SEGERS
Europalaan 6,
B-8810 LICHTERVELDE

tel.: 051/
gsm: 0478/ 26.41.92
mail: johan.allemeerch5@telenet.be
* Ondervoorzitter
Daniël WYDOOGHE
Peperstraat 15,
B-8810 LICHTERVELDE

tel.: 051/ 72.60.37
gsm: 0474/ 22.11.58
mail: annemie.segers2@telenet.be
* Bestuursleden
° Danny DEVOS
Lange Pypestraat 42,
B-8820 TORHOUT

tel.: 051/ 72.53.30
gsm : 0474/ 80.14.50
mail : daniel.wydooghe@telenet.be

Tel: 050/
Gsm: 0494/ 12.69.94:
mail: devosvantomme@hotmail.com

* Secretaris
Ingrid VANNESTE
Potteriestraat 20,
B-8820 LICHTERVELDE

° Norbert DOLPHEN
Torhoutstraat 86 bus A,
B-8610 KORTEMARK

tel.: 051/ 72.46.35
gsm: 0470/ 55.76.16
mail: ingrid2vanneste@gmail.com

tel.: 051/ 77.85.52
gsm: 0485/ 91.70.33
mail: norbert.dolphen@telenet.be

* Penningmeester
Roger ROELENS
Perelaarstraat 4,
B-8800 ROESELA RE

° Patrick MISSINNE
Handzamestraat 44,
B-8610 KORTEMARK

tel.: 051/ 22.27.23
gsm: 0472/ 76.36.35
mail: rogerroelens@outlook.com

tel.: 051/
gsm: 0475/ 72.60.61
mail: patrick.missinne@hotmail.com

* Parcoursmeester en materiaalbeheer
Erik CUFFEZ
s’ Gravenwinkelstraat 22 bus voo6
B-8820 TORHOUT
tel.: 050/ 21.60.60
gsm: 0479/ 30.18.66
mail: annie.missinne@gmail.com
* Parcours
° Daniël WYDOOGHE
° Erik CUFFDEZ
° Danny DEVOS

°

tel.:
gsm:
mail:
* Verantwoordelijke uitgever :
° Johan ALLEMEERSCH
Juffrouw Lamotestraat 23,
B-8800 ROESELARE
gsm: 0478/ 26.41.92

mail: johan.allemeerch5@telenet.be
* Bankrekening Margrietestappers.: IBAN: BE53 9791 4773 5853
* Website: http://www.margrietstappers.be
* Facebook: http://www.facebook.com/Margrietestappers

2

BIC: ARSPBE22

Woordje van de voorzitter
03-10-21
Het zou de geboortedatum van een honderdjarige kunnen zijn, maar… dat is het niet.

1188
Het zou een postcode of een noodnummer kunnen zijn, … maar… …. dat is het niet.
Wat zijn deze cijfers dan wel ?
Het zijn gewoon de datum en het aantal wandelaars op onze Veldtocht. Er was een mooie
opkomst en behoorlijk weer. Alles was goed beheersbaar, qua drukte en ruimte, zowel in de
startplaats als op de rustposten.
De wandelaars waren content, de medewerkers tevreden en het bestuur dus ook.

Conclusie: everybody happy.
Het gezellig tafelen was dan ook een goeie afsluiter van een lange dag.
Bij deze: nogmaals een oprechte dank aan allen.
De blik is al opnieuw gericht op de toekomst.
De Novembertocht hebben we voorzichtigheidshalve aan ons laten voorbijgaan.
De gezondheid van iedereen EN vooral van onze medewerkers stond op de eerste plaats bij
het nemen van de beslissing.
Het hart zei “ ja “, maar het verstand zei “ nee”. Hopelijk worden onze plannen niet constant
gedwarsboomd door die hardnekkige vijand, waar ik het vroeger al over had.
Onze eerste afspraak ( ONDER VOORBEHOUD ), is zondagnamiddag, 16/01/22, in de
Schouw: het dessertbuffet ( en meer ! ). Hopelijk kunnen jullie er allemaal bijzijn.
Meer uitleg vind je verder in dit krantje !
Tweede project: de ( wereld) vermaarde oliebollentocht in februari.
Ook hierover is er verderop al een artikeltje terug te vinden.
Er rest mij jullie, voorlopig althans, in de komende weken véél VEILIG wandelgenot toe te
wensen en fijne dagen met Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar, dé familieperiode bij uitstek.
Bij leven en welzijn.
Tot één dezer dagen, onder het motto:

NIET DE RISICO’S DIE WE PAKKEN, MAAR DE BESLISSINGEN DIE WE NEMEN,
BEPALEN ONZE TOEKOMST.
Johan Allemeersch
Vz.

Wandeluitstap met de bus naar Merksem
Wegens de verhoogde graad van het corona-virus wordt de wandeluitstap naar Merksem van
zondag 05 december 2021 afgelast. Voor een terugbetaling of teruggave van bonnen kunt u
aankloppen bij: Ingrid Vanneste Potteriestraat 20, Lichtervelde. Tel.: 051/ 51.72.46.35

Communicatie naar onze leden toe
Om in de toekomst een vlottere communicatie te creëren tussen het bestuur en onze leden
vragen we aan elk lid die over een e-mail adres beschikt, deze te willen doorgeven aan onze
penningmeester Roger Roelens. Zijn e-mail adres: ” rogerroelens@outlook.com “
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Veldtocht 02 oktober 2021
Op zaterdag 02 oktober 2021 organiseerden wij opnieuw onze Veldtocht.
De weersvoorspellingen waren niet zo gunstig; maar we konden ‘s morgens toch droog starten.
Naarmate de dag vorderde kregen we toch enkele buien te verwerken.
Vanaf 06.00’ ’s morgens waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer om de
zaal klaar te krijgen tegen het startuur van 07.00’.
De wandelaars konden er kiezen om 7 - 9 - 15 - 17 - 22 of 24 km te wandelen.
De ganse dag was het een drukke bedoening; zowel in de startzaal, als op de rustposten.
Zo’n 1.148 wandelaars vonden de weg naar Lichtervelde om aan onze Veldtocht deel te nemen.
Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte bedanken voor hun
belangeloze inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen.
UITSLAG

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

1.021
123
4
1.148
40

Algemeen totaal >>

1.188

De Margrietestappers eindigden op de 4e plaats met 51 deelnemers

Veldtocht 02.10.21 Lichtervelde
Foto’s en tekst geschreven door Frans D’Haeyere, waarvoor onze dank
De Margrietestappers Lichtervelde waren klaar
voor hun jaarlijkse Veldtocht.
De vele medewerkers stonden in O.C. De
Schouw klaar om de wandelaars te ontvangen.
Het stond nog niet vermeld op de site maar het
was meegenomen dat de tocht bijna coronavrij
kon georganiseerd worden: opnieuw
volwaardige cafetaria in startzaal en
rustposten, geen verplichting meer voor het
mondkapje.
Keuze genoeg wat parcours betreft met 6 afstanden tussen 7 km en 24 km, eventueel onderling
combineerbaar.
Ik opteerde voor de 15 km met twee rustplaatsen.
Het weer was in de voormiddag redelijk goed, rond de middag zou dat veranderen. Ik zou een kort
stukje in de miezel lopen.
Lichtervelde ligt op de grens van Zandig- (in het noorden) en Zandlemig Vlaanderen (in het
zuiden). Ik was spoedig het centrum uit en van hier begaf ik mij op rustige, autoluwe wegen,
richting noorden van de gemeente, het Veld stond centraal. Het licht golvend reliëf in het
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noordelijke gedeelte varieert tot 17 meter. Het Veld is
een uitloper van het Bulskampveld. De hoofdactiviteit
in dit onvruchtbare gebied was turfsteken. De wijk
"De Turfhauwe" herinnert hieraan. Het gebied werd
drooggelegd.

Even voorbij een kronkelende weg die licht
omhoog ging passeerde ik de plaats waar
Natuurpunt Lichtervelde actief is en kwam zo in
de rustpost terecht, ik had bijna 4 km afgelegd.
Na de rustpost ging het verder over rustige wegen,
ver van de drukte weg in het meest landelijke
gedeelte van Lichtervelde. Het was genieten van de fraaie bermbloemen. Ik dacht even in Peru te
zijn beland toen ik twee lama's tegenkwam. Op de rustpost Decock hield ik even een rustpauze.
Na de rust ging het gezapig verder. Het einde
kwam langzaam in zicht maar de bepijling naar
Santiago de Compostella zou ik toch even
overslaan.
Het centrum lag voor mijn voeten. De
parochiekerk is een bakstenen bouwwerk in
neogotische stijl (1922-1923) kreeg als
patroonheilige Margaretha en Jakobus de
Meerdere. Deze laatste werd gekozen omdat
Lichtervelde een doorgangsweg was voor de
pelgrimsroute naar het Spaanse Santiago de
Compostella.
Plots begreep ik al beter het wegbord dat ik pas voorbijgekomen was. Even verder sloeg ik het
weggetje in richting O.C. De Schouw.
Einde van een aangename
herfstwandeling doorheen het landelijk
gedeelte van Lichtervelde. Dank aan de
organiserende club De Margrietestappers
voor een feilloos verloop.

Verslag: Frans D'Haeyere

Familienieuws
Men meldt ons het overlijden van William De Munk, lid van onze club.
weduwenaar van Annie Naert (+ 2011)
° Lichtervelde 29 oktober 1944
+ Rumbeke 12 november 2021
vader & schoonvader van Filip De Munck & Annemie Vandewaetere,
eveneens leden van de Margrietestappers
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Wandelvakantie 2021 naar Zinal (Zwitserland)
i.s.m. wsvl & Intersoc
(zie ook op onze website www.demargrietestappers.be)

Met een groep van 25 deelnemers trokken de Margrietestappers naar het Zwitserse
Zinal voor een heerlijke wandelvakantie ingericht door Wsvl & Intersoc.

Gerard Vandeputte schreef een mooi verslag over deze prachtige vakantie met als titel:

De laatste dans
Na het lekkere avondmaal besluit ik om nog even naar de gezellige bar te gaan. Een groep
Margriettestappers genieten er van hun lievelingsdrankje. “ Kom erbij zitten “, krijg ik te horen.
Dan worden de belevenissen van de dag verteld.
De eerste dag van ons verblijf stapte ik mee voor
een korte dorpsverkenning, die eindigde aan de
kabelbaan. Deze bracht ons via het tussenstation
Sorebois naar de hoogte van La Vouarda meer
dan 2500 meter hoog. Daar kregen we een
aperitief aangeboden door het hotelpersoneel.
Gekruid met de gezonde lucht proefden we het
drankje. Genietend van dit prachtig panorama
lieten we ons terug naar beneden brengen.
De dorpswandeling
Het eerste voortreffelijk middagmaal achter de kiezen en nu de eerste echte wandeling. We
trokken door één van de weinige vlakke weiden. Voorbij een nieuwe brug over het bruisend
bergriviertje die we links lieten liggen ging het hogerop.
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Rustig klommen we langs de boswegel de waterval tegemoet.

De kabelbaan van Zinal

Zicht vanap de Sorebois
De tweede dag waagde ik mij aan een
dagtocht. Met het plaatselijk openbaar vervoer
ging het via St -Luc naar Chandolin. Na een
algemeen toilet bezoek begon de klimpartij. We
kregen groene alpenweiden en schaduwrijke
bossen op het menu. Een stralende zon
belichtte de toppen van ontelbare bergreuzen,
al dan niet versierd met een laagje witte
sneeuw. Er werd regelmatig halt gehouden ,

zodat de achterblijvers konden aansluiten
De nieuwe brug

Saint-Luc Chandolin

10 bergreuzen met sneeuwtoppen

Aan een klein meertje werd er gestopt voor de middagpicknick. En nu een zalige afdaling via
één meestal goed begaanbare grindweg. Het leek te mooi om waar te zijn. Plots stopte de gids
aan één klein kronkelend paadje. De weg werd steiler en de hartslag versnelde. Dan stopte de
gids om terug te keren tot bij de hekkensluiters.
Hij ging de achterblijvers een kortere en gemakkelijkere weg aanwijzen.
Als ook één plaats waar we elkaar weer zouden zien. Daniel speelde de goede herder en
ontfermde zich over de achterhoede. Ondertussen
bleef ik heigend het paadje volgen tot we
uiteindelijk de cabane Bella Tola bereikten. Een
paar minuten op adem komen was echt wel nodig.

Een foto, een snoepje en een slokje uit een
fles en het werd terug afdalen.
De achtergebleven stappers werden opgepikt
en we gingen vlot tot aan het tandradspoor die
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die ons veilig naar St.Luc bracht. De gele postbus voerde ons na de prachtige
wandeldag terug naar Zinal.
De volgende dag nam Daniel de leiding van de groep. We startten aan de stuwdam ‘ Lac du
Moiry ‘ . Het werd een aangename rustige wandeling langs de oever van het diepblauwe
stuwmeer. Natuurlijk was het regelmatig op en neer. Daarom komen we toch naar de bergen.
Eens de grote waterplas voorbij, kregen we terug een moeilijk paadje voorgeschoteld. Met de
hulp van Daniel kon iedereen de eventuele hindernissen overwinnen. We waren te vroeg voor
de bus naar Grimentz, dan maar een facultatief langs een klein meertje in de schaduw van de
Zinal gletsjer. Als slot een stevig busritje naar het bloemrijke Grimentz. En als toetje een paar
kabelbaantjes naar beneden.

Het stuwmeer Lac du Moiry

Rust op dewandeling Lac du Moiry

De belevenissen van vandaag worden uitgewisseld met wat muziek op de achtergrond. Een
aantal dames genieten met volle teugen van het moderne ritme op de dansvloer. Als ze even
de kelen komen spoelen, zeg ik zo maar plots ” Ik zit hier nu al een hele tijd en heb nog niet
eens een mooie Tango gehoord. Ik had het kunnen denken.” Ze gaan nu direct een tango
aanvragen bij de DJ. Bij de eerste tonen kan ik natuurlijk niet weigeren en doe mijn eerste
stappen op de dansvloer. Maar morgen wordt er weer gewandeld dus wordt het de laatste
dans.
Ik reken op een rustige dag met een goed
middagmaal. Dan volgt de sièsta gevolgd door
een eenzame tocht in de nabije omgeving. ’s
Avonds waag ik mij opnieuw bij de dansgrage
groep. Willy Walter, de muzikant van dienst,
stelde zijn favoriete vedetten voor en speelt hun
gekende hits. Het gevarieerde programma geeft
aanleiding om regelmatig wat danspasjes uit te
testten.
Op het einde zijn het alleen dansers uit
Lichtervelde die op aanvraag een Scottisch uit
proberen. Met dit een ietwat te snelle ritme
besluiten we de avond weer met deze laatste dans.
Ondanks de danspartijtjes staat er op mijn verlanglijstje een uitstap naar de Aletsjer gletsjer.
Met de Intersoc bus dalen we terug naar de Rhone vallei . We volgen de richting Brig en stijgen
dan lichtjes tot in het stadje Morel. Even paniek op de bus, ik mis mijn mondmasker. Een plan
B zie ik niet zitten. Gelukkig vind ik later reservemaskers in mijn rugzak.
De gondelbaan brengt ons naar Riederalp. Op 1925 m starten we de wandeling. Ondanks het
gezapig tempo en een licht stijgende weg in goede staat, moet er gewacht worden. Adelin is 82
jaar en het wordt voor het eerst in zijn leven iets te zwaar zegt hij. Als we verder stappen komt
hij juist naar de gids en Adelin stapt beter als hij de leiding geeft. Zijn tempo is zelfs sneller dan
die van de groep. We bewandelden nu een smal en licht lopend pad met een uitstekend zicht
op het lager gelegen stuwmeertje dat schittert in de diepte.
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Gerard en Adelin

Zicht op de Aletsjer Gletjer

De middagrust wordt genomen nabij een hotel waar we gerust de toiletten mogen gebruiken.
Met uitgebreide informatie over de vegetatie in het Aletsjer Wald klimmen we langs de groene
Lorken steeds hoger. De onvermijdelijke rotsen kunnen we vlot passeren. Als we voor het eerst
de grote ijsmassa tussen de bomen ontwaren worden alle fototoestellen boven gehaald. Er
wordt regelmatig gerust en we gebruiken de geplaatste platformen die opgesteld zijn om te
genieten van dit onvergetelijk decor. Ook hier wegen de laatste loodjes het zwaarst. Boven de
boomgrens slingert het pad steeds hoger tussen magere grassen en ruige rotsen. Moosflug ligt
op 2333m en is het eindpunt van deze onvergetelijke wandeling. Voor de zoveelste keer wordt
er geposeerd voor de foto met dit beroemde natuur fenomeen op de achtergrond. De
besneeuwde toppen van de vele bekende bergreuzen worden aangewezen. De wolkeloze
blauwe hemel maakt het plaatje compleet.
En nu naar de gondelbaan. Halverwege komt er nog een wandeling naar een dorp om een
volgende lift te nemen tot bij de startplaats van deze voormiddag. Deze avond is er een
aangepaste bingo- avond. Ik sluit aan bij een ander groepje clubleden en zowaar komt MarieJeanne van onze groep als winnaar uit de bus.
Ik doe ook een paar tochten op mijn eentje. Zo zie ik de aankomst van
een loopwedstrijd . De start wordt gegeven in Sierre en de aankomst
is in Zinal. Op het parcours moeten ze vijfmaal boven de 4000 m
lopen. Niet een gewone loopwedstrijd voor iedereen. Ook zag ik
enkele vrouwen de aankomst bereiken. Normaal is dit een hoogdag
voor Zinal, maar wegens covid is de wedstrijd gespreid over de ganse
maand augustus. Toch is er bij de aankomst publiek en ambience.
De laatste avond. Nee geen laatste dans maar valiezen pakken en s’
morgens vroeg uit de veren.
Ik zoek nu naar een
Schlager uit mijn jonge jaren met de titel Gerard & Ingrid op de de
laatste dans.
Ik hoop dat dit niet de laatste dans was of de laatste bergtocht
Gerard en Ingrid op

Maar zoals het weerbericht is da onvoorspelbaar.

de dansvloer

Gerard.
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Info naar onze leden toe
1. Nieuwjaarsviering
Door de coronaperikelen konden we in 2020 en nu ook in 2021 geen ledenfeest organiseren.
Aangezien er in die periode ook geen competitie was, zijn er ook geen kampioenen te vieren.
Maar, om toch al onze leden nog eens samen te brengen organiseren we op
zondagnamiddag 16 januari 2022 een dessertbuffet.
Dit wil zeggen:
- Gratis koffie of thee à volonté met een assortiment van gebakjes.
- Iedereen ontvangt ook nog 2 bonnen voor twee extra gratis consumpties.
(keuze uit diverse bieren, wijn, frisdranken …)

PRAKTISCH
-

Wanneer: Zondagnamiddag 16 januari 2022.
Waar: De Schouw Stationstraat Lichtervelde.
Aanvang: 14.00’
Inkom: € 5,00 of bon per persoon.
Inschrijven: noodzakelijk voor de goede gang van zaken uiterlijk op 03 januari 2022.

BETALEN:
° Per overschrijving op de rekening van de Margrietestappers
Steeds alle namen vermelden voor wie je inschrijft.
Rekeningnr.: BE 53 9791 4773 5853
° Je kan ook met onze “bons” vereffenen. Dit doe je dan door een briefje met de namen voor
wie je inschrijft + het juiste aantal bons in een omslag te deponeren in de brievenbus van
Ingrid Vanneste Potteriestraat, 20 Lichtervelde.
Is er nog een probleempje of een vraag ? Die zijn er om opgelost te worden.
Bel of mail naar .

Ingrid : 0470/557616
Ingrid2vanneste@gmail.com

johan : 0478/264192
johan.allemeersch5@telenet.be

2. We zijn op zoek naar… Versterking van het bestuur
Net zoals ieder gezond bedrijf, moet er op tijd en stond gekeken worden naar de toekomst.
Daarom zijn we op zoek naar versterking, naar ‘vers bloed ‘ voor ons bestuur.
Wat houdt dit precies in ?
- We komen, in normale tijden +/- vijf à 6 keer samen in een jaar.
- Zo’n vergadering, in de Schouw, is altijd ’s avonds van 19.00’ tot, pakweg 21.30’.
- We bespreken een voorbije tocht of activiteit ( organisatie - vaststellingen - enz…)
- We maken de planning voor de volgende tocht of uitstap of … .
- We verdelen de ‘opdrachten‘ volgens de noodzakelijkheid en de beschikbaarheid van
de leden.
- We bekijken de nood aan medewerkers ( aantal - waar - waarvoor - … ).
- En, natuurlijk, nemen we ook de financiële toestand onder de loep.
- Het zou bijzonder leuk zijn om op deze doelgerichte vraag positieve reacties te ontvangen.
- Je kan voor bijkomende vragen of kandidatuur altijd bellen of mailen naar:
Johan Allemeersch
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tel.: 0478/264192 mail: johan.allemeersch5@telenet.be

3. Medewerkers - medewerksters gezocht.
Iedereen heeft ongetwijfeld de datum van onze OLIEBOLLENTOCHT - 12/02/22 ergens
genoteerd. Dat is prima !
En we ‘ Bidden “dat de ‘hemel tegen dan zal opgeklaard zijn”. (je begrijpt me wel hé ).
Wij beginnen echter nu al met de organisatie.
Voor een vlot verloop hebben we véél, héél véél helpende handen nodig.
We hopen natuurlijk opnieuw beroep te kunnen doen op de mensen, die al hebben
“opgetreden” tijdens de Turfhauwe- of Veldtocht, en klaar stonden voor de Novembertocht,
maar in februari hebben we +/- 80 man nodig !
Dit is dan ook een OPROEP naar MEDEWERKERS/-STERS.
Zie je het zitten? Geef dan nu al a.u.b. het AANTAL en je volledige NAAM / NAMEN door:
dat kan via een telefoontje, een sms-je of mailtje naar Danny Devos.
Tel.: 0494 / 12.69.94
mail.: devosvantomme@hotmail.com
Heb je nog een specifieke vraag/ voorkeur/ …, aarzel dan niet om dit te doen.
We zien wel wat er kan.
In ieder geval op voorhand.
BEDANKT - MERCI - THANKS - DANKE SCHÖN - SPASIBO - OBRIGADO-ARRIGATO …
In naam van het voltallige bestuur, Johan.

4. Her-inschrijven voor het nieuwe wandeljaar 2022 (01.11 2021 – 30.10 2022)
Wegens de verhoogde graad van het corona-virus binnen onze provincie kunnen we onze
Novvembertocht niet organiseren. Het risico om onze medewerkers te besmetten is te groot.
Hieronder vinden jullie de werkwijze om uw ledenbijdrage 2022 te hernieuwen.
De lidgelden voor het wandeljaar 2022 bedragen
° volwassenen
€
15,00
° jongeren t.e.m. 15 j. €
10,00
- Het her-inschrijven voor het nieuwe wandeljaar 2022 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 + het aantal gewenste
wandelboekjes te vermelden in de strook “Mededeling” op uw overschrijving.

° per briefomslag in de brievenbus te deponeren van Ingrid Vanneste
Potteriestraat 20, of 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 2022 hebt betaald + vermelden hoeveel wandelboekjes u wenst.
- Bij het hernieuwen van uw lidgeld voor 2022 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 2022 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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Wandelvakantie 2022 met de Margrietestappers samen met
WSVL en Intersoc
In de voorbije jaren hebben we met een mooie groep van onze club zeer aangename
wandelvakanties beleefd. Die organisaties zijn uitgewerkt, zodat ieder zijn gading vindt.
Er is keuze tussen een eenvoudige halve dag tot een pittige volle dag.
Als er 8 keuzemogelijkheden zijn vindt je zeker je gading. Neem dan nog enkele toeristische
uitstappen erbij, en dan is de week zo opgevuld.
De wandelingen gaan door met ervaren begeleiders die de parcours kennen en je ook veel info
kunnen meegeven.
Wil je er ook eens alleen op uit trekken, je bent vrij.
Daar we Zwitserland al redelijk bezocht hebben (we zijn er absoluut nog niet op uitgekeken)
opteren we dit jaar eens voor de Franse Alpen.
Het wordt VALMEINIER van donderdag 25 augustus tot vrijdag 02 september 2022.
Met busopstap in Lichtevelde rijden we met regelmatige tussenstops naar de Haut-Savoie.
We verblijven in een Intersoc-hotel aan de rand van het dorp. Het is een soort All-in formule
in volpension:
Prijs : twin € 808,00
single + € 133,00.
- Een communicerende kamer = twee aparte kamers met tussendeur: prijs twin (€ 808,00)
In elke kamer logeert 1 persoon.
- Er zijn ook eenpersoonskamers zonder toeslag.
Daar we als groep willen inschrijven met opstap te Lichtervelde is het wenselijk in te schrijven
bij de reisbegeleider Wydooghe Daniel, (051 72 53 30) bij wie je ook de nodige info kunt bekomen.
Zie ook voor meer info op de website van WSVL bij de vakanties 2022.
Voor de mensen die ook eens willen genieten van wandelen in een winterlandschap.
Van zaterdag 19 maart tot zaterdag 26 maart 2022 is er ook een wandelvakantie in Flims.
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Er zijn verschillende kamertypes voor singels:

