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Het Bestuur 
 

 
  

*  Voorzitter *  Bestuursleden 
  

   Johan  ALLEMEERSCH    °  Geert  CROMBEZ °                                               
   Juffrouw Lamotestraat  23, A. Rodenbachlaan  21, 
   B-8800 ROESELARE        B-8810  LICHTERVELDE                                     
  

   tel.:  051/                        gsm:  0478/ 26.41.92                tel.:    051/ 72.51.22     gsm:  0485/ 65.00.18        
   mail:   johan.allemeersch5@telenet.be       mail:  desmet.marleen@hotmail.com 
        

*  Ondervoorzitter  
  

   Daniël  WYDOOGHE    °  Norbert  DOLPHEN    
   Peperstraat  15,         Torhoutstraat  86 bus A,   
   B-8810 LICHTERVELDE                                                 B-8610  KORTEMARK 
  

   tel.:     051/ 72.53.30     gsm :  0474/ 80.14.50                Tel.:   051/ 77.85.52     gsm:  0485/ 
91.70.33                                                                       

   mail :  daniel.wydooghe@telenet.be       mail:  norbert.dolphen@telenet.be    
  

*  Secretaris  
  

   Ingrid  VANNESTE                                                      °  Danny  DEVOS                                                     
   Potteriestraat  20,          Lange Pypestraat  42, 
   B-8820 LICHTERVELDE                                                  B-8820 TORHOUT                                               
  

   Tel.:  051/                       gsm:  0470/ 55.76.16                Tel:  050/                      gsm:  0494/ 12.69.94        
   mail:  ingrid2vanneste@gmail.com       mail:   devosvantomme@hotmail.com 
  

*  Penningmeester  
  

   Roger  ROELENS                                                         °  Patrick  MISSINNE                                                
   Perelaarstraat  4,         Handzamestraat  44, 
   B-8800 ROESELA RE                                                     B-8610  KORTEMARK 

  

   tel.:    051/ 22.27.23       gsm:  0472/ 76.36.35                tel.:    051                     gsm:  0475/ 72.60.61       
   mail:  rogerroelens@outlook.com         mail:  patrickmissinne@hotmail.com 
  

*  Parcoursmeester en materiaalbeheer            
  

   Eric CUFFEZ    °   Francine  VANMAELE 
   ‘s Gravenwinkelstraat  22 bus V006,        Stijn Streuvelstraat  5, 
   B-8820  TORHOUT        B8810  LICHTERVELDE 
  

   tel.:    050/ 21.60.60       gsm:  0479/ 30.18.66                 tel.:  051/ 72.50.54       gsm: 0498/ 80.80.72        
   mail:  annie.missinne@gmail.com               mail:  francinevanmaele@outlook.be 
  

*  Parcours                                                             
  

   °  Daniël  WYDOOGHE, Eric CUFFEZ                
      en  Danny  DEVOS 

 

     

*  Materiaalbeheer *  Verantwoordelijke uitgever : 
  

   °  Annemie  SEGERS                                                   °  Johan  ALLEMEERSCH 
      Europalaan  6,         Juffrouw Lamotestraat  23, 
      B-8810 LICHTERVELDE                                              B-8800 ROESELARE 
  

      tel.:  051/ 72.60.37      gsm:  0474/ 22.11.58                Tel.:  051/                     gsm:  0478/ 26.41.92        
      mail:  annemie.segers2@telenet.be       mail:  johan.allemeersch5@telenet.be 
  

 
 

*  Bankrekening  Margrietestappers.:  IBAN:  BE53 9791 4773 5853     BIC:  ARSPBE22 
 

*  Website:  http://www.margrietstappers.be 
 

*  Facebook:  http://www.facebook.com/Margrietestappers 
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Woordje van de voorzitter 
 

 

Op het moment dat ik in mijn ‘pen’ kruip , zijn we toch weer een paar stappen verder in de richting 
van ‘het normale leven ‘. Het fameuze masker is maar héél sporadisch nog verplicht en dat kunnen 
we allemaal alleen maar toejuichen. Geen dampende brillen meer, pijn achter de oren, of kletsnat 
bij regenval. De beperkingen op het openbaar vervoer zijn weg en een gesprek gaat weer veel 
vlotter, nu we opnieuw wat kunnen ‘liplezen’.                                                                           
Hopelijk kunnen we het zo houden, al beseft iedereen wel dat we een veldslag hebben gewonnen, 
maar dat de vijand nog niet definitief verslagen is. Enfin, hoop doet leven.                                      
 

De tweede tocht van onze Club op 21 mei 2022, en voor één keer met oliebollen, is in optimale 
omstandigheden kunnen doorgaan.                                                                                                            
De weergoden waren ons gunstig gezind en met 1500 wandelaars was er opnieuw een goede 
opkomst. Als je de cijfers vergelijkt met andere tochten in de streek, dan mogen we dik tevreden 
zijn.                                                                                                                                                                 
Bij deze nog eens duidelijk zeggen : BEDANKT aan alle medewerkers en wandelaars.  
 

Wij  gaan verder ons best doen om kwalitatieve wandeltochten aan te bieden, met voldoende 
rustposten, sanitair, catering en service. Dat zijn we onze leden EN alle deelnemers verplicht.                    
 

En, geloof het of niet, het bestuur is al geruime tijd bezig met de volgende tocht op 02.08 2022. 
De start is niet in ‘de Schouw’ maar bij Kris Carbonez, Kasteelstraat  Lichtervelde.                                      
De nodige aanvragen zijn verstuurd, contacten met leveranciers en de rustpost zijn gelegd:                       
de trein rolt weer.                                                                                                                                            
 

Nu nog even bellen naar de VRT, Sabine of Frank of Bram  ...   
 

We hopen jullie te mogen ontvangen. Bij leven en welzijn.                                                                            
 

Johan, uw voorzitter.  
 

 

Wijziging in het systeem voor het bekomen van de ”Walking in Belgium” 
 

  

Beste leden,                                                                          

Binnen enkele weken komt de nieuwe wandelkalender uit.                                                                            
De  Walking in Belgium 2023 is een mooi en interessant boek.                                              
 

Clubleden die 15 tochten, waarbij 3 van onze club aktiviteiten inbegrepen kunnen aantonen, krijgen 
het boek gratis.                                                                                                                                              
 

Digitaal tochten opzoeken is nu toch meer en meer aan de orde.                                                                 
 

Slechts een 10 tal clubleden heeft nog geen computer, laptop, tablet of smartphone.    
 

Omdat dit ook een dure aankoop is voor onze kas vraagt het bestuur, dat wie liever digitaal 
kijkt of dit ook doet om ecologische redenen, om eens na te denken of ze wel een “Walking 
in Belgium” willen. 
 

We breken niet met de traditie, maar vragen om tegen  01 augustus 2022 uw naam op te geven 
aan Ingrid en uw “Walking in Belgium” te bestellen. 
 

Dit op het gekende mailadres ingrid2vanneste@gmail.com. 
 

Met vriendelijke en sportieve groeten,  
 
Ingrid. 
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Houtwaltocht / Oliebollentocht 
 

 
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseerden wij opniew onze Houtwaltocht; deze keer 
éénmalig met Oliebollen. Met de Oliebollentocht in februari 2022 mochten we er geen 
serveren door de covid-problemen. 
 

Het weer viel mee en de wandelaars genoten van de diverse landelijke parcours. 
 

Zo’n 1.494 wandelaars vonden opnieuw de weg naar Lichtervelde om aan onze 
Houtwaltocht/ Oliebollentocht deel te nemen 
 

We mochten ook de wandelclub uit Sint Pieters-Leeuw ontvangen met 37 leden. 
Zij eindigden op de 10e plaats. 
 

Wij bedanken alle bestuursleden en medewerkers voor hun belangeloze inzet, zodat we 
deze organisatie tot een goed einde konden brengen. 
 

   

UITSLAG -  totaal aantal deelnemers (clubleden) 1.353 
 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 138 
 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 3 
   
   
   

 Subtotaal  >> 1.494 
   

   

 -  totaal aantal medewerkers 66 
   
   

 Algemeen totaal  >> 1.560 
   

 

De Margrietestappers eindigden op de 2e plaats met 72 deelnemers 
 

 

Hierbij een verslag van onze trouwe fotograaf Frans D’Haeyere, 
waarvoor dank. 

 

Het beloofde een zonnige dag te worden toen ik naar buurgemeente Lichtervelde reed waar 
in De Schouw de Margrietestappers Lichtervelde klaar waren voor hun Houtwaltocht. Het 
was een beetje dubbelzinnig: wat was het nu, de Houtwaltocht of de Oliebhollentocht? 
Reeds twee jaar kon de succesrijke oliebollentocht (in februari) niet georganiseerd worden, 
ook dit jaar niet, daarom kwam de combinatie er. Er mocht best wel veel groen verwacht 
worden. Ik opteerde voor de 13 km met twee rustposten (vind je ook niet overal meer). 
 

Lichtervelde is een zelfstandige West-Vlaamse gemeente in het Houtland in het centrum 
van de provincie (ca. 9.000 inwoners). Het is vooral een woon- en pendelgemeente met 
landbouw en enige nijverheid. De gemeente is een belangrijk kruispunt in het treinverkeer. 
In het centrum van de gemeente bevindt zich het fraai aangelegd gemeenteplein. Ik stapte 
door een soort wandelpromenade met veel groen naast en boven mij. 
 

Het ging richting zuidkant van de gemeente tot Beveren en Gits. Ik bevind mij op de 
Heihoek. Deze naam verwijst naar heide en heischrale vegetaties. Typerend voor deze 
route, is het gevarieerde licht heuvelachtig landschap van akkers en weiden, veldwegen en  
 kruidenrijke bermen gekenmerkt door een absolute landelijke rust. De tocht passeert aan 
de Houtwal, een restant van vroegere bossen. De Houtwal is een natuurlijk begroeide wal 
als erfafscheiding en scheiding tussen weiland en akkers. Daarna gaat het via de 
heraangeplante historische Huywynsbossen richting Gits. Het bulkt hier van oude hoeven, 
veldkapelletjes en kruislieveheren. Op de rustpost liet ik mij even bekomen van al het 
moois en maakte mij op voor het tweede gedeelte. 
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Ik kon moeilijk naast 'de radar' kijken, reeds van ver zag ik hem staan en wandelde er langs 
bezijdens de autoweg E403. De rood-witte radartoren van de NAVO wordt in de volksmond 
'de radar' geheten.  
De nieuwe 89 m hoge mast vervangt het gebouw met de vroegere kleine mast die 
inmiddels afgebroken werd en thans omgebouwd werd tot jeugdverblijfcentrum.                              
De huidige mast doet dienst als communicatieapparatuur voor het Belgische leger 
 

Er stond bos op mij te wachten, maar eerst ging het nog langs Godderis kapelletje.        
Dan kwam de hoofdmenu: doorgang van de Huwynsbossen. Het is een domeinbois van ca 
35 ha gelegen op een 49 m hoge heuvelkam die het IJzerbekken en Scheldebekken 
scheidt. De oorspronkelijke bossen (ca 100 ha) werden gekapt of sneuvelden tijdens beide 
Wereldoorlogen.  
Thans is het een jong en dynamisch bos, heraangeplant vanaf 1995, dat gestaag uitgebreid 
wordt. De naam Huweynsbossen verwijst naar François Huwyn, die in de 1e helft van de 
18e eeuw eigenaar was van veel gronden en bossen in de omgeving. 
 

Na de tweede rustpost kwam het einde stilaan in zicht eens ik aan de Duifhoek was 
gekomen.  
Tenslotte de kers op de taart: tijd om te genieten van vier smakelijke oliebollen en lekker 
dat ze waren. Dank aan de Margrietestappers voor een puike tocht met prima bepijling 
langs een prachtig uitgestippeld parcours. Tevens dank aan de vele medewerkers voor hun 
onbaatzuchtige inzet. De organiserende club kon met 1494 deelnemers best tevreden zijn, 
na corona is dit een hoog aantal.  
 

 
Tekst en foto's: Frans D'Haeyere 
 
 

 

5



 

Foto’s Houtwaltocht / Oliebollentocht 
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Waarom betalen de wandelaars nu plots voor hun portie Oliebollen 
 

 
Graag een woordje uitleg. 
     
Dit heeft te maken met de vrijstelling van btw die onze wandelclub heeft bekomen. 
Bij onze aanvraag hebben we opgegeven dat we een oliebollentocht organiseren als occasionele 
jaarlijkse activiteit. 
De opbrengst van deze occasionele activiteit telt dan niet mee voor de maximum toegelaten 
belastbare omzet, om vrijgesteld te worden van btw-aangifte. 
 

Een occasionele activiteit organiseren is bedoeld om wat extra geld in te zamelen voor de werking 
van de vzw en dient aldus te verschillen van onze gewone wandeltochten. 
 

Maar waar zit het extra verschil met onze andere wandeltochten als het inschrijvingsgeld en de 
prijzen voor eten en drank dezelfde zijn, en daarbovenop de oliebollen nog eens gratis zijn ? 
 

We konden volgende zaken doen om onze oliebollen te laten verschillen: 
 

-  een hoger inschrijvingsgeld of hogere prijzen voor de consumpties vragen.  
-  geld vragen voor onze oliebollen. 
 

We hebben gekozen voor de laatste en meest logische optie, want het verhogen van het 
inschrijvingsgeld zou niet eerlijk zijn tegenover wandelaars die niet geïnteresseerd zijn in oliebollen 
of er geen lusten. 
Daarnaast blijven de prijzen van onze consumpties eerder aan de lage kant.      
 

Aan iedere inschrijvingskaart hing dus een bonnetje waarmee men aan de stand van de oliebollen 
een portie kon kopen voor slechts € 0,50. 
Een extra portie van 4 oliebollen kon aangekocht worden voor € 3,50. 
 

Laat ons gerust weten, indien er hierover nog vragen zouden zijn. 
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Wandeluitstap naar Zaventem 
 

 
Op zondag 08 mei 2022 reisden we met 35 Margrietestappers met de trein naar Zaventem. 
 

We namen er deel aan de “Airportwandeling”, een organisatie van wandelclub                 
“De Parkvfrienden” uit Zaventem.    
 

We konden er kiezen om 5 - 8 - 12 - 15 - 20 - 25 of 30 km te wandelen.                   
 

“De Parkvrienden” mochten maar eventjes  3.396 wandelaars verwelkomen. 
Onze club eindigde er op de 19e plaats. 
 

Ingrid schreef voor ons een verslagje van deze wandeluitstap. 
 

Op zondag 8 mei vertrokken we met 35 margrietestappers via Gent st Pieters naar 
Zaventem dorp.(wat niet Zaventem Airport is) 
Na 20 minuten oponthoud wegens een politieinterventie ( zonder details) spoorden we via 
Brussel zuid richting Leuven. 
 

De start was op 200 meter van het station en gelukkig waren de clubleden al ingeschreven 
en hoefden ze niet in de lange file te staan wachten. 
Iedereen ontving een betaalbewijs, een armbandje, een drankbonnetje en een sjaaltje … 
We konden op weg. 
 

Eigenlijk is Zaventem een klein leuk dorpje met een paar 
terrasjes, een kerkje met daarin een schilderij van de 
bekende Antoon van Dijck. 
Het schilderij heet: Sint Martinus deelt zijn mantel met 
een bedelaar. 
En waarom deelde hij zijn mantel? Waarom gaf hij hem 
niet helemaal weg? 
Zijn mantel was voor de helft betaald door het Romeinse 
leger en die helft kon hij niet weggeven. Dit tussen 
wandelhaakjes. 
Dan maar verderop naar de eerste controle in Nossegem door een mooie natuur via 
kapelletjes en langs een beek, dit terwijl 5 of 6 vliegtuigen kwamen aangevlogen en onder 

luid geraas over onze hoofden hun 
landingsbaan zochten. 
 

Jozef en Christiaen waren mijn wandelmaatjes 
op de 12 km en samen liepen we door een 
speelbos naar een spottersplatform. 
Tijd om de verrekijker uit te halen, fotootjes te 
maken en wat op het gras te zitten in de zon. 
. 

Op de 2de rustpost in de loods H-08 kregen we 
een doorgang langs 2 grote boeings denk  ik. 
Serieus, daar kunnen wat goederen in. 

Helaas…..het was daar koffie drinken zonder suiker of melk…. 
 

Nog een drietal kilometer te gaan via de brug naar Diegem-Lo. 
We ruilden Zaventem Airport in voor gras, vijvers, bosjes, eenden met kuikens… 
Nog wat gezellig samenzijn vooraleer we de trein opklommen en weer afklommen om langs 
dezelfde weg, ons rustig Lichtervelde te bereiken. 
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De parkvrienden hebben niet alleen een mooie 
tocht uitgestippeld. Er was eveneens een 
themawandeling voor de kinderen, een 
shuttlebus voor mensen die niet zo rap “te 
been“ waren, een exclusief vliegtuigbezoek, wat 
kultuur….. 
Hopelijk hebben alle Margrietestappers genoten 
van deze tocht, van het mooie weer en alle 
lentegroen dat nu volop bloeit. 
 

Nog wat weetjes: totaal aantal deelnemers: 
3396 
 

                  De Loods H-08                                                                                                                  
De Margrietestappers stonden samen met de Brugse Globetrotters op de 19 de plaats, elk 
met 35 deelnemers. 
Nieuwpoort beet er de spits af met 67 deelnemers op de 3 de plaats. De Voetjes van Gits 
waren met twee ttz 2 ! 
Tot de volgende,  Ingrid 
                                                         Enkele sfeerbeelden 
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Inschrijven consumpties medewerkers 
 

 

Voor onze medewerkers. 
 

Vooreerst wil het bestuur van de Margrietestappers onze vele spontane medewerkers   
alvast hartelijk bedanken voor hun belangeloze inzet tijdens onze tochten. Zonder jullie  
hulp zou de organisatie van een dergelijke tocht niet mogelijk zijn. Aan jullie  
engagement als vrijwilliger is er geen vergoeding verbonden, maar we proberen jullie  
toch goed te soigneren. Jullie kunnen gratis drinken en eten tijdens jullie dienst, jullie  
ontvangen een kortingsbon van onze club en ’s avonds zorgen we voor een gratis  
maaltijd. Daarnaast zijn we ook van plan om een extra clubactiviteit voor onze 
medewerkers te organiseren 
 

Graag geven we een woordje uitleg bij de vraag: “Waarom moeten de    
medewerkers voortaan hun consumpties op een lijst aanduiden”. 
 

Voor alle duidelijkheid: 
 

Het is geenszins onze bedoeling om medewerkers individueel te controleren wat ze    
gratis consumeren. Het gaat om een anonieme aanduiding op een algemene lijst. 
 

Onze wandelclub is een vzw en wij dienen een correcte boekhouding bij te houden. 
 

Voor onze tochten kopen we etenswaren en dranken aan, en in de boekhouding moet     
wat we kopen om te verkopen correct gescheiden worden van wat we kopen voor eigen 
gebruik. Dit is niet zo eenvoudig, omdat we voor deze aankopen vooraf geen  
onderscheid kunnen maken, en omdat alles op éénzelfde rekening of factuur staat. 
De scheiding van die aankopen kunnen we ook niet zomaar naast ons neerleggen of  
daar zomaar een bedrag op plakken. 
Bij controle moet die opsplitsing duidelijk en correct aantoonbaar zijn. 
Zo niet, valt het direct op dat er zaken niet kloppen. Zo zouden we te weinig geld  
ontvangen in verhouding tot onze aankopen. 
Een controleur merkt zoiets meteen op en het zou ons niet helpen dit mondeling uit te     
leggen. 
 

Zo zijn er reeds btw-plichtige vzw’s die boetes gekregen hebben, omdat ze dit  
onderscheid niet maken en zo geen correcte btw-aangifte doen. 
 

Onze wandelclub heeft wel een vrijstelling van btw bekomen, maar dit wil daarom niet  
zeggen dat wij in onze boekhouding geen onderscheid in de aankopen moeten maken. 
 

Vandaar dat wij aan onze medewerkers vragen om hun consumpties van eten en drank 
correct op een lijst aan te duiden of te laten aanduiden door een medewerker, die voor de 
bediening zorgt. 
Het gaat gewoon om een streepje te zetten naast het product. 
In iedere post zullen er twee lijsten liggen, één aan de bar en één aan de koffietafel. 
We vragen ook alle medewerkers om elkaar te helpen om het aanduiden niet te  
vergeten. Het is een kleine moeite, en wij rekenen erop dat het zetten van een streepje  
een spontane gewoonte wordt en we bedanken jullie alvast hiervoor. 
 

We hopen met deze verduidelijking een antwoord te kunnen bieden op vragen of  
geruchten die bij deze veranderingen zouden kunnen rijzen. 
Laat ons gerust weten, indien er hierover nog vragen zouden zijn. 
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Uitnodiging wandeluitstappen naar Lummen en Paal 
 

 

1.  Wandeluitstap naar Lummen    (Limburg)     Busreis 
 

      -  Wanneer:  zondag  31  juli  2022 
 

      -  Organisator:  De Lummense Dalmatiërs    
      -  Tocht:  Bos en Natuurwandeling    
      -  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. 
 

      -  Bijkomende uitstap:  Nihil 
     

      -  INSCHRIJVEN:  uiterlijk op zondag  24  juli  2022 
 

  

Heenreis Terugreis 
  
    

  Lihtervelde station 07.00’   Lummen 16.00’ 
    

  Lummen 09.30’   Lihtervelde station 18.30’ 
    

 

2.  Wandeluitstap naar Paal     (Limburg)     Busreis 
 

     -  Wanneer:  zondag  16  oktober  2022 
      

     -  Tocht:  50e Internationale Tocht 
     -  Organisator:   WSV Wandelend Paal  
     -  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 één gratis 
                          consumptie aangeboden. 
 

     -  Bijkomende uitstap:  Beringen, bezoek aan het museum van de oude koolmijnsite 
     

     -  INSCHRIJVEN:  uiterlijk op zondag  09  oktober  2022 
 

  

Heenreis Terugreis 
  
    

  Lihtervelde station 07.00’   Paal 16.00 
    

  Paal 09.30’   Lihtervelde station 18.30’ 
    

  Vertrek namiddag- 13.00’   
  uitstap    
    

 
 

INSCHRIJVEN BEIDE TOCHTEN 
  

 Prijs deelname  €  10,00 per persoon   
  

 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  
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Retouradres:
Johan Allemeersch
ffJu  rouw Lamotestraat 23

8800 Roeselare

Driemaandelijks tijdschrift  P923150
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 
 

Komende Organisaties 
 

     
  

Wandeluitstap naar Lummen Turfhouwetocht 
  

Zondag  31 juli  2022    (Busreis) Dinsdag 02 augustus 2022 
  

-  Tocht:  Bos en Natuurwandeling               -  Tocht:  Turfhouwetocht 
  

-  Organisator:  De Lummense Dalmatiërs   -  Organisator:  De Margrietestappers vzw  
  

-  Afstanden:  4 - 6 - 12 - 15 - 20 - 30 km -  Afstanden:  6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 25 km 
  

-  Parcours:  Wandeling vanuit Laren door      -  Start:  Hoeve Carbonez 
   het bosrijk gebied van Lummen. Langs               Ketelbuiserstraat 184, 
   de Europese Boom van het Beukenhof               B-8810  Lichtervelde 
   naar de rustpost in Mellaer en dan via -  Parcours:  We verkennen langs rustige 
   land- en veldwegen terug naar de    wegen het noorden van Lichtervelde 
   start.    en het Groenhovebos. 
  

      
 

Wandeluitstap naar Paal 
 

Zondag 16 oktober 2022    (Busreis) 
 

-  Tocht:  50e Internationale Tocht 
 

-  Organisator:  WSV Wandelend Paal 
 

-  Afstanden:  4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 - 42  
 

-  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 dit jaar 50 jaar. Iedere 
   wandelaar krijgt één gratis consumptie. 
 

*  Voor de korte afstandswandelaars 
   voorzien wij een namiddaguitstap naar 
   Beringen voor een begeleid bezoek aan 
   het “Mijnmuseum” op de oude 
   koolmijnsite. 
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