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BIC: ARSPBE22

Woordje van de voorzitter
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat zat er al een tijdje aan te komen en, met een
beetje geluk, trekken we er straks weer allemaal op uit, dichtbij of wat verder … , dat doet
er niet toe.
De Margrietestappers hebben in ieder geval, op 12.02 2022, de “proloog” niet gemist
Naast 97 eigen leden, kwamen er maar liefst 1.739 bezoekende wandelaars aan de start
van onze Wintertocht ( samen = 1.836 ! ).
Voeg daar nog de medewerkers aan toe en dan weet je dat meer dan 65% van de
clubleden in actie was ! Toch niet evident, gezien de (toen nog) geldende regeltjes en
beperkingen.
Hopelijk is deze alternatieve naam, voor onze vermaarde oliebollentocht een éénmalig
leven beschoren.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om AL de medewerkers nog eens uitdrukkelijk
te bedanken voor hun inzet en volgehouden discipline !
Heel de dag met een masker op je snoet, dat is helemaal niet leuk, dat is geen cadeau.
Nog een héél speciaal woord van DIEP RESPECT voor die mensen die, omwille van hun
“taak”, de kou en de gure wind hebben moeten trotseren, sommigen al van ’s morgens
06u30 ! Chapeau !
Ook het bestuur verdient een pluim: een wandeltocht voorbereiden, in onzekere
omstandigheden (de goedkeuring liet, enigszins begrijpelijk, lang op zich wachten), getuigt
van héél veel goesting, dynamiek en motivatie !
En dat mag ook eens gezegd worden.
Ondertussen staat ons vizier al op de tocht van zaterdag 21.05 2022.
Als de ‘toestand het zou toelaten, ik spreek nog altijd in de voorwaardelijke wijs, dan gaat
deze tocht door MET OLIEBOLLEN.
Ons motto de afgelopen 24 maanden was: uitstellen OK, afstellen NJET.
Dit is geen schrijffout, maar een doelbewuste woordkeuze, voor de “goede verstaanders”.
Wie oliebollen ‘ zegt, weet dat er dan véél werk aan de winkel is.
Dus bij deze nog eens een warme oproep: zie je het zitten om te komen helpen ?
Geef dan een seintje aan Danny Devos . Merci

gsm.: 0494/ 12.69.94

mail: devosvantomme@hotmail.com

En ten slotte dit nog: Jozef Algoedt heeft besloten om een stap opzij te zetten en het
bestuur te verlaten. Geen paniek, hij blijft wel actief als medewerker !
Bedankt Jozef voor de vele jaren dienstbaarheid aan de club en haar lede.
Wij verwelkomen terzelfdertijd twee nieuwe leden in het bestuur: Geert Crombez en
Francine Vanmaele, voor de meesten geen onbekenden.
De continuïteit wordt hiermee verder gezet.

Johan
Voorzitter.
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Uit de oude doos
Margrietetocht in Lichtervelde op 10 juli 2004
In het kader van het wandelcriterium van de Weekbode organiseren de
Margrietestappers op zaterdag 10 juli 2004 wandeltochten over 6 - 10 - 15 - 20 en
30 kilometer. Er zijn na de wandeling bij een reuzentombola heel wat prijzen te
winnen, waaronder een fiets.
De start vindt telkens plaats aan het judolokaal gelegen op het sportplein te
Lichtervelde met ingang langs de Sportlaan.
Roger VANBELLE, fervent lid en groot wandelaar bij de Lichterveldse
Margrietestappers, liet zijn oog vallen op het Lichtervelds landschap en schuift de
grensstreek met Torhout en Gits onder de voetzolen.
Roger vertelt
Drank en pistolets
Het eerste wat we doen bij het uitzetten van een
dergelijke wandeling, is ze op papier zetten.
De kilomdeters moeten kloppen en we rijden de tochten
vooraf met de fiets. We schrijven alles netjes uit en de
dag voor de wandeling pijlen we de verschilldende
trajecten uit. Ik kan ze uiteraard niet allemaal alleen
uitpijlen, maar we doen het met een man of vijf. Er zijn
telkens minimum twee controleposten die ook ,dienst
doen als rustplaats en waar iets gedronken of een pistolet
gegeten kan worden. En de zaterdagmorgen is het vroeg
dag. De echte wandelaar komt zich al aanmelden van
rond 06.00’, hoewel de start pas officieel om 08.00’ staat
gepland.

Kerkwegels verdwijnen
Maar we zijn al ter plaatse en schrijven de vroege vogels toch maar in, anders zijn ze niet
verzekerd.
Voor het opmaken van de wandeling zoek ik graag naar wegels of projecten waar je anders
niet komt. Maar we stellen toch vast dat hier en daar toch wel weggetjes, zogezegde
kerkwegels, verdwijnen. Moeten ze openblijven of niet, dat weten we niet.

Slenteraars
De 06 km is eerder bedoeld voor jonge ouders met kinderwagen.
De 10 en de 15 km doe je volgens uw goesting; maar de 30 km, dat is voor de
doorstappers. Alles hangt eigenlijk een beetje van de goesting af.
Ik onderscheid drie soorten wandelars.
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Er zijn slenteraars, dikwijls met kinderen die het doen voor hun plezier om eens buiten te
zijn, en die stappen niet zo veel kilometers.
Dan zijn er de wandelaars die de wandeling een plezierige ontlading vinden, waar ze zich
goed bij voelen en ze nood aan hebben.
En ten slotte zijn er de stappers, die de vele kilometers doordraven tot ze gearriveerd zijn.

Ik ben meer van het type “Wandelaar”
Ik ken iemand in Lichtervelde die alle parcours zal aflopen, ongehoord.
Ik ben meer van het type wandelaar. Loop al eens een gebouw binnen, meestal een kerk
en durf al eens meer op een terrasje zitten. Maar toch zijn mijn vrouw Lieve Houwen en ik
echte wandelaars.
‘s Morgens vragen we niet “Gaan we wandelen ?” Nee, we vragen “Waar gaan we
wandelen vandaag”.

Per jaar drie- à vierduizend kilometer
Roger en Lieve schuiven er per jaar drie- à vierduizend kilometer door en hebben op hun
palmares toch wel dertigduizend kilometer staan.
Het gaat voor mij niet om de kilometers, want we wandelen al minder dan vroeger.
Het is voor ons geen opdracht om echt veel kilometers te stappen. Plezier hebben in het
wandelen, dat is voor ons het voornaamste.
Het wandelen is algemeen uitgegroeid tot een zeer democratische sport- en
vrijetijdsactiviteit, praktisch ongevaarlijk en buiten het drukke verkeer.
Rger.

Familienieuws
Overlijdens
dhr. Firmin DEVOS
weduwenaar van mevr. Denise Floré, overleden in 2013
geboren te Lichtervelde op 09 februari 1932 en overleden te Torhout op
31 december 2021
vader en schoonvader van Danny & Linda Devos - Vanthomme
mevr. Luitgarde D’HONDT
echtgenote van Achiel Verduyn
geboren te Kortemark op 15 juli 1932 en overladen te Merkem op
29 januari 2022
moeder en schoonmoeder van † Marie-Christine Verduyn
en Patrick Missinne

Wij betuigen onze deelneming in de rouw bij het overlijden van dhr. Firmin Devos
en mevr. Lutgarde D’Hondt
5

Kalender wandeluitstappen 2022
1. Zondag 08 mei 2022

Zaventem

(Vlaams Brabant)

Treinreis

Airportwandeling
- Organisator: De Parkvrienden Zaventem
- Afstanden: 5 - 8 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 km
- Parcours: Wandeling door de natuur en langs veldwegen met mooie vergezichten
en langs spottersplatforms. De afstanden rond de luchthaven kunnen
stijgende en dalende vliegtuigen te bewonderen vallen.

2. Zondag 31 juli 2022

Lummen

(Limburg)

Busreis

Bos en Natuurwandeling
- Organisator: De Lummense Dalmatiërs
- Afstanden: 4 - 6 - 12 - 15 - 20 – 30 km
- Parcours: Wandeling vanuit Laren door het bosrijk gebied van Lummen.
Langs de Europese Boom van het Beukenhof naar de rustpost in
Mellaer en dan via land- en veldwegen terug naar de start.

3. Zondag 16 oktober 2022

Paal

(Limburg)

Busreis

50e Internationale Tocht
- Organisator: WSV Wandelend Paard
- Afstanden: 4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 - 42 km
- Parcours: Dit jaar wandel je door de Paalse holle wegen naar de vallei van de
Zwarte Beek, tot Meldert. Lussen gaan door het natuurgebied “Schurfert
en Bosheuvel Hees”. De club bestaat 50 jaar; daarom krijgt elke
wandelaar een gratis consumptie aangeboden.

Bestuurswissel

Tijdens onze laatste bestuursvergadering van 07 maart 2022 namen we afscheid van
Jozef Algoedt. Hij is voortaan één van onze ere-bestuursleden. Wij kunnen wel op Jozef
blijven rekenen als medewerker.
Terzelfdertijd mochten we kennismaken met Francine VANMAELE en Geert CROMBEZ
als nieuwe bestuursleden.
We danken Jozef voor zijn belangeloze inzet voor onze club en we verwelkomen
Francine en Geert.
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Uitnodiging wandeluitstap naar Zaventem
- Wanneer : Zondag 08 mei 2022

Zaventem

(Vlaams Brabant)

Treinreis

- Organisator: De Parkvrienden Zaventem
- Tocht : Airportwandeling
- Afstanden: 5 - 8 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 km
HEENREIS
Lichtervelde
Gent St.-Piet
Brussel Zuid
Zaventem
OF

07.30
08.07
25
08.53
09.00
09.25

sp. 1 > Leuven
sp. 8
sp. 10 > Eupen
sp. 12
sp. 14 > Leuven

Zaventem
Brussel Zuid
Lichtervelde

TERUGREIS
Zaventem
Brussel Zuid

15.46
16.09
26
17.30
37
17.56

sp. 1 > Doornik
sp. 19
sp. 9 > Knokke
sp. 9
sp. 8

Lichtervelde

13.46
14.09
26
15.30
37
15.56

13.46
14.09
39
16.29

14.46
15.09
39
17.25

15.46
16.09
39
18.25

sp. 1 > Doornik
sp. 19
sp.13 > Oostende
via Kortrijk

Brugge

Bijkomende uitstap

Nihil

INSCHRIJVEN

Uiterlijk op zondag 01 mei 2022

Prijs deelname

€ 10,00 per persoon (volwassenen en kinderen vanaf 12 j.)

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
- gsm: 0470/ 55.76.16
- email: Ingrid2vanneste@gmail.com

Overschrijven

De Margrietestappers

IBAN BE53 9791 4773 5853
BIC ARSPBE22

Houtwaltocht met Oliebollen
We zijn van plan om op 21 mei 2022 van onze
Houtwaltocht een oliebollentocht te maken.
Voor deze activiteit hebben we echter veel
medewerkers nodig. Meer dan op onze
andere wandeltochten.
Leden die zich geroepen voelen om ons te
helpen, onze Houtwaltocht/ Oliebollentocht te
doen slagen, zijn meer dan welkom en nemen
contact op met Danny DEVOS.
- gsm : 0494/ 12.69.44
- mail : devosvantomme@hotmail.com
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Wintertocht
Op zaterdag 12 februari 2022 organiseerden wij onze 1e Wintertocht.
Dit ter vervanging van onze Oliebollentocht die we niet op de normale manier konden
organiseren door de covidmaatregelen.
De oliebollen serveren we dan op één van onze volgende tochten.
Het weer viel mee, het was een koude start maar het bleef toch de gehele dag droog.
Enkel de gure wind was de spelbreker. Dat hebben alle medewerkers aan den lijve
ondervonden, want zowel in de startzaal als op de rustpost moesten we de deuren
openzetten, ook alweer door de coronamaatregelen. Hopelijk kunnen we in mei de
Hautwaltocht opnieuw op een normale manier organiseren.
Vanaf 06.00’ ’s morgens waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer om
alles in goede banen te leiden.

Niettegenstaande het gure weer mochten we toch 1.836 wandelaars ontvangen.
De Magrietestappers eindigden op een mooie 2e plaats met niet minder dan 97 clubleden
Ook een oprechte dank aan alle medewerkers voor hun inzet, zodat we deze organisatie opnieuw
tot een goed einde konden brengen

Uitslag

Aard deelnemers

Aantal
deelnemers

° Totaal aantal deelnemers (clubleden)

1.550

° Aantal niet aangesloten wandelaars

278

° Aantal andere- en of buitenlandse clubs
° Subtotaal
° Aantal medewerkers

8
1.836
39

Totaal > >

1.875

Hieronder enkele foto’s uit de fotoreportage van Ivan Vandeportaele, waarvoor onze dank.
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Clubuitstappen onder begeleiding
We zijn van plan om op eigen initiatief clubuitstappen onder begeleiding te organiseren, dus los
van de wandelkalender. We denken o.a. aan:
° treinuitstap naar Munkzwalm - Zottegem - Lierde.
Deze uitstap was voorzien in 2020 maar Covid besliste daar anders over.
° een wandeling in en rond de stad Luik. Deze moet nog uitgewerkt worden.
° een deel van de “Groene Wandeling” rond Brussel. Moet nog uitgewerkt worden
De Groene Wandeling is opgedeeld in zeven stukken, die elk verschillende facetten van het
landschap van het Brussels Gewest belichten. Deze zeven wandeltrajecten, die in lengte variëren
van 5 tot 12 km, doorkruisen tal van landschappen (stedelijke, rurale, industriële…) en laten u heel
wat Brusselse groene ruimten ontdekken.
U kiest zelf de richting waarin u de Groene Wandeling maakt. Op enkele plaatsen zijn er
afzonderlijke trajecten voor voetgangers en fietsers, om te voorkomen dat fietsers door kwetsbare
natuurgebieden zouden rijden.
De bewegwijzering op het terrein helpt u niet alleen het parcours te volgen, maar geeft u ook
informatie over de doorkruiste stadsdelen. Deze bewegwijzering werd aangebracht tussen 2007 en
2009.

Daniël heeft enkele van deze stukken gewandeld. Hieronder zijn verslag.
Dag 1. Station Jette naar Vandevelde Metro . 20km
Bij het verlaten van station Jette zien we heel wat
hoogbouw. Maar we gaan de andere kant op richting de
Heysel.Na korte tijd wandelen we door het jeugdpark.
Verderop is er zeer grote rotonde met in het midden een
groen park. Ik heb er een goed gevoel bij en neem de tijd
om rond te kijken. Een grote laan dwarsen en we lopen met
langs beide zijden een park, maar er zijn werken; dus
hebben we onze eerste omleiding.
We kijken uit op de grote laan van het Atomium en
wandelen door het grote park van Laken. Hier hebben we enorm veel vrije ruimte. We passeren
het Amerikaans theater. Het paviljoen van Expo 58 mocht de stad Brussel houden.
Het cirkelvormige paviljoen doet nu nog altijd dienst voor de studio’s van Radio2 Vlaams Brabant
en opnames van de VRT. We gaan richting van Praetlaan. Even een ommetje zodat we het
Chinese paviljoen en de Japanse pagode rustig kunnen bewonderen. We wandelen langs het
Koninklijk domein , er komt maar geen einde aan die muur. Gelukkig is er voor ons een groene
ruimte tussen de lanen zodat we er niet gehinderd
worden door het vele verkeer. Even pauseren aan de
jachthaven waar we een soort zeilschip van lang
geleden kunnen bewonderen. Via het station van
Schaarbeek komen we na een tijdje bij een groot bos,
dat naast de rangeerterreinen ligt. Het is er prettig
wandelen. Mischien eens terugkomen om er andere
paden te verkennen.
Ik picknick daar op een bankje hoog gelegen zodat ik een mooi zicht heb op de vele treinen. In het
bos voor mij zie ik enkele eekhoorns hun weg zoeken door de bomen.
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Een wandelaar met een mooie hond komt uit het dal naar boven. De hond blijft bij mij staan en kijkt
naar de worst die ik aan het eten ben, maar geen geluk voor hem, mijn middagmaal hou ik liever
voor mezelf. Dan hebben we een heel stuk gewone weg voor ons, dwarsen een spoorweg,
een grote laan en komen aan het ommuurde kerkhof van Brussel. Even binnengekeken, een park
met veel lanen en ertussen alle soorten graven en monumenten. Er volgt nu een een lange
overgang, we steken de Leuvense weg over, en duiken in kleine tunnels onder de E40. Terug aan
een park en zijn aan het gemeentehuis van Evere. Dan gaan we richting Universitaire kliniek St
Luc, Bij de kliniek gaan we langs het Hof ter mussen, Bewonderen we een mooi gerestaureerde
molen. Hier duiken we een holle weg in richting eindpunt
voor deze dag.
Aan de metrohalte Vandevelde zit onze wandeling voor
vandaag erop. Totaal hebben we ongeveer 20 km in de
benen; dit over een stuk Brussel dat mij aangenaam
verrast heeft.

Dag 2. Van Metro Vandevelde naar station
Ukkel Kalevoet 2002-02-23 18 km
Met de trein van 7.00’ naar Brussel Centraal. Daar de metro richting Stockel.
In het
station Vandevelde pik de tocht van vorige keer terug op. We bevinden ons op het grondgebied
van Sint lambrechts Woluwe. Eerst een stukje van rustige wegen tot aan het Malou-park.
We bevinden ons terug in het groene Brussel. Langs
lanen en vijvers, een oude watermolen gaan we richting
een oude spoorwegbedding van de oude spoorlijn naar
Tervuren. Hier hebben we de rust zelve, hoog gelegen ,
kruisen we de dwarsstraten. Rondom ons veel groen.
Hier en daar een rustplaats met speeltuin. Een mooi
kunstwerk uit treinsporen. Wel veel joggers op dit
parcours.
Even stoppen en een kijkje nemen aan het trammuseum. We steken een voetgangersbrug over de
drukke Tervurenlaan over. Ze hebben van deze brug echt een kunstwerk gemaakt. Dan komen we
langs de grote vijvers en parken van Woluwe, zonder meer prachtig. Op zich reeds een wandeling
alleen waard.
Een stuk langs rustige lanen en we komen opnieuw
terecht langs parken met grote vijvers, nabij het kasteel
van Hertoginnedal.
Op een plaats hoor ik gekrijs in een grote boom, ik zie
grote bollen van geweven takken waar veel mooi
gekleurde vogels in en uitvliegen ( een soort peruchen
?). Rondom de vijvers zijn er veel mooie, voor mij
onbekende watervogels te zien.
Verder door het park “Ter Reuken”; we komen komen
voorbij een begraafplaats waar het nieuwe gedeelte
aangelegd is als groene rustplaats.
Aan de vijvers van Bosvoorde naam ik even een koffiepauze, om dan via het domein van Solvay
naar het Zoniënwoud te trekken.
Ik wandel ik nu langs lanen en rondom mij het eewenoude overblijfsel van het Kolenwoud. Hier en
daar zijn er van die machtige beuken gesneuveld onder de storm. Na het verlaten van het bos,
langs villas om U tegen te zeggen, wat een contrast met de arme wijken van Brussel.
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Langs groene wegen kom ik aan bij het station van Ukkel Kalevoet.
Een prachtige dag zit erop.

Dag 3 Ukkel Kalevoet – Ninoovse steenweg 18 km
Vanaf Station Ukkel-kalevoet komen we vlug in en groene
zone, het Keyenbemt. Wat verder komen we bij de oude
Nekkersgatmolen, verborgen in het groen. De kleine
rivieren in die regio waren vroeger bezaaid met Molens.
Nu vinden we daar ook allerlei volkstuintjes. Aan het
Bemptpark is er een parcours voor kleien stoomtreintjes,
jammer is het nu heel stil. Langs de sportvelden van Ukkel
sport komen we aan de industriezone van Vorst. We
kruisen de audi-fabriek en komen aan het kanaal van
Charleroi. We wandelen een lang stuk erlangs, kijken uit op
de koeltoren van de centrale van Vorst.
Nu komen we terug in de natuur , het gebied van vogelzang is een langgerekt pad langs een beek.
Op sommige plaatsen zeer nat zodat regelmatig de vogel met het pad was gaan vliegen en we
een omleiding moesten zoeken. Aan het Eramusziekehuis zitten velen in het lekker zonnetje te
picnikken. Met zicht op de weidse natuur van Vlaanderen.
Na het kruisen van een groot kruispunt aan de voorkant van de vele gebouwen van de klinek slaan
de de richting in naar het golfterrein van Anderlecht. Op het grondgebied van een grootstad een
golfterrein in het vele groen dat verwacht je niet. We kruisen de spoorlijn Gent-BrusselZuid en
komen aan het Pedepark. In het groen een grote vijver; verderop de oefenterreinen van
Anderlecht.
Tijd om op een bank even een koffiepauze te houden. We trekken verder naar het noorden , aan
de rand van het pajottenland. We dwarsen een grote invalsweg van Brussel, langs tuinwijken en
lanen bereiken we de Ninioofse steenweg. We nemen de bus naar het Noordstation.
De dag zit er na ongeveer 18km erop.

Dag 4 Ninoovse steenweg Station Jette 10km
Vanaf Noordstation met bus 128 van de Lijn naar halte Prins van Luik op de Ninoofse
steenweg.Het is op de bus super rustig, tijd om via onbekende wegen door Brussel te rijden. De
Dansaertstraat is inderdaad een drukke winkelstraat geworden.
Als we afstappen duiken we reeds na enkele honderden
meters het Scheutbos in. Dat ligt aan de rand van het
Brussels Gewest. Met weiden , keupelbos en riviertjes vormt
het de overgang tussen de agglomenratie met zijn hoge
torengebouwen en het Brabantse platteland.
Het is hooggelegen en geeft een mooi uitzicht over
Brussel.In 1990 is dit park overgaan naar het Brussels
gewest anders zou het volledig verdwenen zijn.We
wandelen van het ene bos naar het andere
Eerst het Wilderbos , dan het Kattebroek tussendoor de Waterweg van de Kweepereboom. Langs
de zavelenberg. Natuur in overvloed.Verderop steken we de drukke Keizer Karellaan over en zijn
op het grondgebied van Berchem.Na een tijdje terug een pad door een populierenbos .
Verder op het moeras van Ganshoren een grote groene zone tussen twee spoorwegen.
We komen in het Laarbeekbos; verlaten het groene wandelpad om even verderop langs de VUB
universitaire kliniek te verkennen. Via mooie paden langs de molenbeek komen we in het Koning
Boudewijnpark van Jette. Wij zijn terug aan het Station van Jette.
Op de 4 wandeldagen heb ik verrast geweest van het vele groen, de mooie natuur. Het was voor
mij een ontdekking van het andere Brussel.
Daniël
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LEDENLIJST OP 01 APRIL 2022
Ledenbeweging 2021 - 2022
° Ledenbestand voor 01.04 2022

206

° Aantal leden die hun ledenbijdrage 2022 niet vernieuwden

-27

° Aantal overlijdens

-1

° Nieuwe leden

+34

° Lendenbestand op 01.04 2022

212

1
2
3
4
5

ADAM Claudine
ALGOEDT Jozef
ALLEMEERSCH Johan
AMPE Lieve
BEERNAERT Brecht

31
32
33
34
35

DE CORTE Jan
DE DECKERE Henk
DEPRETRE Joost
DAUPHIN Dorine
DANNEELS Nadine

6
7
8
9
10

BEUSELINCK Walter
BLOMME Annemieke
BODDIN Linda
BODDIN Frans
BODDIN katy

36
37
38
39
40

DE SLOOVER Caroline
DEBEUF Saskia
DEBLAERE Heidi
DEBRUYNE Marian
DECOCK Marie-Jeanne

11
12
13
14
15

BOUSSAUW Rudy
BOUSSAUW Katrien
BOUSSAUW Ronny
BUYCK Marcel
CALLENS Magda

41
42
43
44
45

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

16
17
18
19
20

CALLENS Viviane
CAPOEN Bernadette
CAPOEN Luc
CAPELLE Rita
CATTEAU Tine

46
47
48
49
50

DEFREYNE Wilfried
DEGRANDE Mathias
DEGRYZE Noël
DEKETELAERE Rosette
DELAERE Pascal

21
22
23
24
25

CLAEYS Annie
COBBE Christine
COENE Peter
CORNEILLIE Ann
COUCKE Rudy

51
52
53
54
55

DELAERE Milan
DELAMEILLEURE Annie
DELCROIX Luc
DEMETS Geert
DEMEULENAERE Veerle

26
27
28
29
30

CROMBEZ Geert
CUFFEZ Eric
CUFFEZ Sterre
CUFFEZ Xandr
DE CLERCK Luc

56
57
58
59
60

DEMOEN Robert
DEMUYNCK Filip
DENOLF Annie
DENOLF Francine
DEPARCK Johan
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61
62
63
64
65

DEPARCK Jürgen
DEPRAETERE Carlos
DEPREZ Greta
DERCK Dirk
DESMET Claudine

111
112
113
114
115

MESSELIER Mireille
MISSINNE Patrick
MOLLEFAIT Jens
MOLLEFAIT Illio
MOLLEFAIT Ziva

66
77
68
69
70

DESMET Robert
DESMET Marleen
DESMET Karin
DESMET Dieter
DESPLENTER Joël

116
117
118
119
120

MONBALIU Marie-Paule
MORTIER Eric
NEIRYNCK Hilda
NEIRYNCK Herman
OPLINUS Kristien

71
72
73
74
75

DESPLENTER Noël
DEVOLDER Katelijn
DEVOLDER Roos
DEVOS Danny
DEWILDE Ann

121
122
123
124
125

PARLEVLIET Geert
POLLET Willy
PRIEM Didier
PUYPE Gerda
PUYPE Wilfried

76
77
78
79
80

DOLPHEN Norbert
DOOM Kurt
DOUVERE Wilfried
DUYNSLAEGER Bernard
EECKHOUT Luc

126
127
128
129
130

PYCKAVET Johan
QUARTIER Liliane
RAES Luc
RAMON Jonny
RENAUDIN Rita

81
82
83
84
85

FERYN Carl
FERYN Georges
FIEMS Rosy-Ann
FIEMS Katleen
FIEMS Martin

131
132
133
134
135

ROELENS Roger
ROELS Arne
ROELS Gunther
ROELS Willy
ROOSE Lucrèse

86
87
88
89
90

FRANCOIS Sylvia
GHEYLE Erwin
GOES Rita
GRACHEVA Elena
GUNST Ann

136
137
138
139
140

ROTTE Liliane
SABBE Karin
SAELENS Daniël
SCHELDEMAN Karien
SCHERPEREEL Christine

91
92
93
94
95

HAESAERT Nicole
HAESAERT Hugo
HAESAERT Christine
HEYTENS Eddy
HOSTE Valeer

141
142
143
144
145

SEGERS Annemie
SEGERS Rosa
SIERENS Marleen
SINNAEVE Monique
STORME José

96
97
98
99
100

HOUWEN Lieve
IDE Rika
KETELS Martine
KINDT Els
LAGA Ronny

146
147
148
149
150

STROOBANT Gino
TACK Gerda
TEMPELAERE Nicole
TITECA Kathleen
TYTGAT Maurits

101
102
103
104
105

LEFEVERE Johanna
LEFEVERE Monika
LESCRAUWAET Cecile-Antoinette
LESY Ida
LIEVENS Raf

151
152
153
154
155

VAN ACKER Jozef
VAN BIERVLIET Nancy
VAN CANEGHEM Eddy
VAN DAMME Gino
VAN DER HEYDEN Olivier

106
107
108
109
110

LOOSE Jan
MAERTENS Martine
MARCHIE Marie-Jeanne
MASSCHELEIN Willy
MESSELIER Gisèle

156
157
158
159
160

VAN WIELE Peggy
VANBELLE Danny
VANBELLE Roger
VANBELLE Gabriël
VANBELLE Lucie
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161
162
163
164
165

VANBELLE Benny
VANBELLE Ronny
VACKIER Jozef
VANCOPPENOLLE Rita
VANCRAEYNEST Bernice

191
192
193
194
195

VANNESTE Carla
VANNESTE Dorine
VANPARIJS Lisette
VANSTEENKISTE An
VANTOMME Linda

166
167
168
169
170

VANDENBROUCKE Erik
VANDENBULCKE Jan
VANDENBUSSCHE Ann
VANDENBUSSCHE Caty
VANDENBUSSCHE Gina

196
197
198
199
200

VANWALLEGHEM Rudi
VANWALLEGHEM Patrick
VERHAEGHE Carine
VERHAEGHE Daniël
VERHAEGHE Geert

171
172
173
174
175

VANDENDRIESSCHE André
VANDENDRIESSCHE Elsy
VANDEPITTE Rita
VANDEPUTTE Gerard
VANDEPUTTE Demi

201
202
203
204
205

VERMEERSCH Georges
VERPLANKE Marina
VLAEMYNCK Noël
VLAMINCK Gratienne

176
177
178
179
180

VANDEPUTTE Kim
VANDEPUTTE Tom
VANDERHAEGHE Norbert
VANDEWAETERE Annemie
VANDEWALLE Blanca

206
207
208
209
210

VOLCKAERT Willy
WATERBLEY Carine
WERBROUCK Geert
WERBROUCK Rita
WILLY Victoor

181
182
183
184
185

VANHAERENS Caroline
VANHECKE Kristien
VANHECKE Nadine
VANHOOREN Jacqueline
VANHOUTTE Koen

211
212

WOLFCARIUS Marlèene
WYDOOGHE Daniël

186
187
188
189
190

VANHOUTTEGHEM Jean-Claude
VANKEIRSBILCK Katrien
VANLERBERGHE Mietje
VANMAELE Francine
VANNESTE Ingrid

VERSTRAETE Christine

Zwerfvuilactie te Lichtervelde
Op zaterdag 19 maart 2022 namen we met onze club deel aan de 28e editie van deze
zwerfvuilactie. Dank aan alle vrijwilligers, die zich hiervoor belangeloos hebben ingezet.
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Wandelreizen waaraan we deelnemen
* Valmeinier
Valmeinier ligt in de Franse Alpen.
Deze reis gaat door van 25 augustus t.e.m. 02 september2022.
Er zijn reeds een 30-tal deelnemers ingeschreven.
Er zijn nog steeds plaatsen vrij. Wie interesse heft neemt best contact op met Daniël
Wydooghe. Tel.: 051/ 72.53.30

* WalkOn midweek in Houffalize
Deze wandelvakantie gaat dit jaar door van 09 oktober t.e.m. 13 oktober 2022.

Verantwoordelijke uitgever J. Allemeersch, J. Lamotestraat 23 - 8800 Roeselare.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Wie interesse heeft, kan dit best ook eerst melden aan Daniël. Tel.: 051 72.53.30
Vorig jaar waren we met 8 Margrietestappers op de “WalkOn midweek in Houffalize”.
Het zou leuk zijn, indien we opnieuw met een aantal Margrietestappers hieraan zouden
kunnen deelnemen. Dit is een aanrader en er is voor elk wat wils. Vorig jaar zijn we met
ons groepje ook alleen op stap geweest.
Hironder enkele sfeerfoto’s van vorig jaar.

