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*  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 
 

 

21/09/22 - ergens na de middag  - ( deel 1 ) 
 

.... ‘ t Is weer voorbij die mooie zomer ‘ ... 
 

Zo klinkt het in een gekend liedje uit een vorige eeuw. Op het moment dat de tekst 
geschreven werd, zal het wel geen “long hot summer” geweest zijn, zoals wij dit jaar te 
verwerken hadden. Het was bij wijlen puffen en blazen, en wandelen gebeurde dan ook 
best, en meest, in de vroege uren / voormiddag. 
 

Dit fenomeen was ook een beetje merkbaar op de Turfhouwetocht van 02/08/22 die onder  
“zonnige  omstandigheden” is kunnen doorgaan.                                                                                
Onze 24 medewerkers stonden uiteindelijk ten dienste van 840 wandelaars, die de goed 
georganiseerde parking, met fietsstalruimte (op een bepaald moment 84, vooral elektrische 
fietsen !!! ), de ruime startlocatie met de gekende service en de  parcours, met 
“Groenhovebos en rustpost” duidelijk wisten te waarderen. 
 

Voeg daar ‘s avonds nog de BBQ voor medewerkers en sympathisanten en het dans-en 
muziekoptreden aan toe, en dan mogen we gerust spreken van een “geslaagde dag”.  
 

We zijn ook bijzonder blij dat, ondanks de “moeilijkere tijden”, heel wat wandelaars hun hart 
hebben laten spreken en in de geldbeugel hebben getast om het “Kloenproject”                
(de puzzels) te steunen . Petje af ! 

 
02/10/22 - Zondagvoormiddag - 10u15. (deel 2 ) 
 

Op het ogenblik dat ik het vervolg van mijn tekst schrijf ,........ regent het hier pijpenstelen.                
 

Hebben wij gisteren op onze Veldtocht toch opnieuw “dikke vette chance” gehad.             
Het ideale wandelweer; droog, in de loop van de dag zonnig en een beetje wind ...          
Wat wil je nog meer ?  
 

Is er misschien toch iemand, die stiekem “eieren naar de Arme Klaren” heeft gebracht ?  
 

In ieder geval : De 47-koppige ploeg medewerkers, in de twee rustposten en De Schouw    
(met een prachtige  foto-reportage van de wandelvakantie in Valmenier - merci Roger), 
hebben 1166 wandelaars, waarvan 49 Margrietestappers !, mogen verwelkomen.  
 

Een dergelijke opkomst, heden ten dage, zorgt voor  een gevoel van voldoening, 
tevredenheid en dankbaarheid. 
Een gevoel dat we  aan alle organiserende wandelclubs toewensen.  
 

De conclusie is in ieder geval :    .... ‘We  zullen doorgaan’ .... en,  juist,..... jullie hebben 
gelijk, ook dat komt  uit een liedje ... 
 

Bij leven en welzijn, in naam van het bestuur, volgende afspraak :                                                  
vrijdag 18 / 11 / 22 (novembertocht) en zondag 27/11/ 22 (ledenfeest).  
 
Vz . 
 

Johan 
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Wandeluitstap naar Lummen op 31 juli 2022 
 

 
Op zondag 31 juli 2022 reisden we met  43  Margrietestappers naar het Limburgse 
Lummen.  
We waren er te gast bij wandelclub “De Lummense Dalmatiërs” en namen er deel aan hun            
“Bos- en Natuurwandeling”.                                                                                                                
We konden er kiezen om 4 - 6 - 12 - 15 - 20 - of 30 km te wandelen. 
De 4 en de 6 km bleven in en rond het dorp wandelen. 
De andere afstanden vertrokken  vanuit Laren door het bosrijk gebied van Lummen.    
Langs de Europese Boom van het Beukenhof naar de rustpost in Mellaer. De grotere 
afstanden maakten dan één of meerdere lussen. Alle afstanden keerden via land- en 
natuurwegen terug naar de start. 
De organiserende club mocht  858  wandelaars ontvangen.                                                
De Margrietestappers eindigden er op de  3e  plaats met  43  deelnemers. 
Bij vertrek te Lichtervelde viel er wat motregen, maar eens ter plaatse scheen de zon volop; 
en konden we met volle teugen genieten van alle natuurschoon. 
Al bij al opnieuw een geslaagde organisatie. 
 

Een stukje geschiedenis 
 

De eerste vermelding van Lummen stamt uit de jaren 1.200, als Lumm.                                           
Dit is afkomstig van het Germaanse woord lom, dat vochtig betekent.  
 

Oorspronkelijk was Lummen een landgoed ("villa") van de Prins-bisschop van Luik.          
De kern hiervan (Lummen-Koersel) vormde tot 1180 één parochie.                                  
Van de 10e tot de 12e eeuw breidde het Graafschap Loon zich uit in noordelijke richting en 
nam ook de villa in beslag en de Graven stichtten er een allodium.                                               
 

In 1203 werd dit gebied weer aan de Prins-bisschop overgedragen en in leen genomen. 
Het werd in achterleen gegeven aan Lodewijk van Walcourt.                                                            
 

In 1350 kwam Lummen in bezit van het Huis van der Mark-Arenberg. Deze familie bleef in 
bezit van de heerlijkheid tot aan de Franse tijd (1794). Ook de Hertogen van Brabant 
beweerden echter recht te hebben op een deel van Lummen, terwijl de (Loonse) vrijheren 
van Lummen soms poogden een vrijstaat te stichten in het gebied, waarbij de Hertogen van 
Brabant meerdere malen hun rechten aan deze Loonse heren trachtten te verkopen. 
Overigens bezaten de Heren van Lummen ook het patronaatsrecht van de parochies in hun 
gebied, dat ook Linkhout en Koersel, en vanaf 1260 ook Schulen omvatte.  
 

Op 17 augustus 1943 haalde een Duits jachtvliegtuig een Amerikaanse B-17-
bommenwerper van de 94ste Bomb Group neer boven Lummen. De brokstukken van het 
vliegtuig kwamen terecht in de omgeving van de huidige Kanadastraat. Zes 
bemanningsleden sneuvelden, twee werden als krijgsgevangenen overgebracht naar 
Duitsland en twee konden ontkomen. Op de parking van het Oosterhof, in de buurt van de 
crash, werd op 17 augustus 2013 een gedenkteken onthuld.                                                            
 

Op 21 februari 1945 stortte in de Goeren in Linkhout een Avro Lancaster-bommenwerper 
van de Royal Australian Air Force neer nadat hij beschoten werd door een Duitse 
nachtjager. Er was slechts 1 overlevende van de 7 bemanningsleden, met name Alex 
Jenkins, de piloot. Op de plaats van de crash staat nu een gedenkteken.  
 

Geografisch ligt Lummen op het kruispunt van diverse streken: Lummen heeft kenmerken 
van het Hageland, Haspengouw en voornamelijk de Kempen.                                                          
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Daarnaast zijn er nog tal van gehuchten: Geneiken, Genenbos, Gestel, Goeslaar, 
Groenlaren, Laren, Mellaar, Molem, Oostereinde, Rekhoven, Schalbroek en Tiewinkel.  
 

De aangrenzende gemeenten zijn Diest en Beringen in het noorden, Halen in het westen, 
Herk-de-Stad in het zuiden, Heusden-Zolder in het oosten en Hasselt in het zuidoosten. 
Doorheen de gemeente Lummen stromen de rivier de Demer, de Mangelbeek en de 
Zwarte Beek. 
 

Lummen telt momenteel ruim 15.000 inwoners en behoort tot het gerechtelijk kanton 
Hasselt 2 en het kieskanton Herk-de-Stad. 
 

********** 

 

Turfhouwetocht 
 

 
Op dinsdag 02 augustus 2022 organiseerden we voor de tweede maal onze 
Turfhouwetocht op de hoeve van Kris Carbonez. 
 

Vanaf 6.00’ ‘s morgens waren er al enkele medewerkers en bestuursleden druk in de weer 
om alles in goede banen te leiden. 
 

Het weer viel mee en gezien alle afstanden de boerderij ofwel als rustpost of eindpunt 
hadden was het natuurlijk een drukke bedoening.  
 

De wandelaars konden kiezen om 6 - 9 - 12 - 15 - 20 of 25 km te wandelen, en verkenden 
via rustige wegen het noorden van Lichtervelde en het Groenhovebos. 
 

Speciaal voor degenen, die met de trein of bus, naar onze wandeltocht kwamen was er een 
lus voorzien vanaf het station van Lichtervelde naar de hoeve Carbonez en terug. 
 

We mochten van vele wandelaars lof ontvangen over de parcours, de locatie en de 
nabijgelegen grote parking. 
 

   

UITSLAG -  totaal aantal deelnemers (clubleden) 771 
 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 66 
 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 3 
   

   

 Subtotaal  >> 840 
   

   

 -  totaal aantal medewerkers 24 
   

   

 Algemeen totaal  >> 864 
  

 

De Margrietestappers eindigden op de 1e plaats met 69 deelnemers 
 

 
Na de wandeltocht konden alle medewerkers, ex-medewerkers, leden en sympathisanten 
genieten van een lekkere barbecue verzorgd door Dominique van feestzaal                     
“De Turfhouwe”. 
 

Het avondfeest werd dan afgesloten met een optreden van Peter Cody (onze trouwe 
barman). 
 

Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte danken voor hun 
belangeloze inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen. 
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Interview WSVL met Daniël 
 

 

Zoals jullie weten is Daniël een fervent liefhebber om in de bergen te wandelen en om 
hiervoor deel te nemen aan de wandelvakanties van WSVL i.s.m. INTERSOC. 
Door de jaren heen is hij zelfs reisleider geworden van de groep waar ook de 
Margrietestappers jaarlijks deel van uitmaakt.  
 

Dit jaar ging onze wandelvakantie door in Valmeinier in de Franse Alpen. 
We waren dit jaar met een groep van 43 wandelaars, waaronder  34  Margrietestappers. 
 

Voor onze volgende wandelreis hebben we gekozen voor Sankt-Maurits in Zwitserland. 
 

Deze gaat door van 26 juni 2023 t.e.m. 04 juli 2023. 
 

Prijs:  € 1.171  p.p. Bij inschrijving voor 01.12 2022 is er een korting van € 10,00 p.p. 
 

Wie in 2023 wenst deel te nemen aan de wandelvakantie met onze groep, dient contact op 
te nemen met Daniël. 
 

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

Hieronder het interview. 
 

 

 

Daniël Wydooghe heeft een grote passie voor het wandelen en voor de bergen. 
 

Van het ogenblik dat hij zich in de natuur bevindt, is hij gelukkig.  
 

Daarom gaat hij ook zo graag kamperen en gaat hij anderzijds ook graag op  
 

reis met de wandelclub “De Margrietestappers”. 
 

De club heeft er al enkele leuke reizen met Intersoc opzitten. 
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Hoe heb je Intersoc leren kennen? 
 

Ik heb ongeveer 9 jaar geleden deelgenomen aan een kennismakingsreis naar St. Moritz. 
Tot dan reisde ik vooral met de trein en later met de caravan. 
Nadien ben ik busbegeleider geworden tijdens enkele reizen van Wandelsport Vlaanderen. 
Ook ter plaatse steek ik graag een handje toe indien nodig. 
 

Welke Intersoc-bestemmingen staan er al op jouw palmares? 
 

Ik ben al twee keer naar St. Moritz en Leysin geweest en drie keer naar Zinal. 
Ik begin de omgeving van de hotels dus al redelijk goed te kennen. 
Maar er zijn nog steeds wandelingen die ik wil doen en die ik nog nooit gedaan heb. 
Ik ga me daar zeker niet vervelen. 
 

Wat is jouw opmerkelijkste herinnering aan een wandelvakantie met Intersoc? 
 

Het hooggebergte rond de hotels, de sfeer tijdens de groepsvakanties, de wandelingen in 
de natuur, … De allermooiste herinnering is van een barbecue in Zinal op de Sorebois.     
We hadden schitterend weer en er was een zanger mee die een prachtige versie van Ave 
Maria gezongen heeft. Iedereen stond daar met zijn mond open. 
Dat zijn momenten die je bijblijven. 
Als je alleen op stap gaat, kom je dat niet tegen. Ik heb ook nog veel mooie herinneringen 
aan alle wandelingen.  

 
 

“Mijn favoriete bestemming is Zinal omdat de natuur mij daar zo 
 

aanspreekt. 
 

St. Moritz vind ik dan weer interessant omwille van alle  
 

mogekijkheden met de trein” 
 

 
Wanneer is een vakantie voor jouw echt geslaagd, wanneer ben je tevreden na 

een vakantie? 

Ik ben al elke keer tevreden geweest. Omdat we steeds op reis gaan met een aantal leden 

van de Margrietestappers die elkaar redelijk goed kennen, zit de sfeer altijd goed.              

Er komen ook altijd nieuwe mensen bij en dat maakt en houdt het interessant.                   

De wandelingen zijn altijd schitterend.                                                                                

Mijn favoriete bestemming is Zinal omdat de natuur mij daar zo aanspreekt.                      

St. Moritz vind ik dan ook weer interessant omwille van de mogelijkheden met de trein.          

Je kan daar dankzij de goede treinverbindingen enkele bijzondere wandelingen maken. 

Maar ook Leysin spreekt mij aan als bestemming.                                                                  

Ik herinner mij vooral de sfeer op het terras nog goed in Leysin.                                              

Hierdoor vertrok je altijd met een zeer goed humeur op wandeling.                                                

Elke bestemming heeft eigenlijk zijn charmes. 
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Daniël, jij bent eerder een 
getrainde wandelaar. Zou je zo’n 
wandelvakantie met 
Wandelsport Vlaanderen en 
Intersoc ook aanraden aan 
minder getrainde wandelaars of 
beginners? 
 
Zeker, ik ontmoet veel koppels tijdens 
de reizen van de Margrietestappers 
waarvan één persoon een goede 
wandelaar is en de partner iets 
minder wandelervaring heeft. 
Zij vinden heel snel hun weg in het 
aanbod van Intersoc en Wandelsport 
Vlaanderen en splitsen, indien nodig, 
op. De ene gaat mee op een 
wandeling voor genieters, de andere 
op een wandeling voor meer ervaren 
wandelaars, of de snelle stapper past 
zich aan en ze kiezen samen voor 
een wandeling van een iets lager 
niveau. 
 

Wandel jij elke dag, of neem je soms deel aan een excursie naar een stadje? 
 

Ik neem vooral deel aan wandelingen, maar ik bekijk het hele weekprogramma en neem 
ook soms deel aan de excursies. De fanatieke wandelaars doen dat liever niet, maar dat is 
de sterkte van deze wandelvakanties. Iedereen heeft een keuze. Ter plaatse geef ik ook 
altijd weinig geld uit omdat ik altijd aan het wandelen ben. Soms drink ik iets in een berghut, 
maar je zit voornamelijk in de natuur.  
Dus ik durf ook wel zeggen, de prijs die je betaalt is echt wel all-in. Je gaat niet veel meer 

kwijt zijn, tenzij je veel souveniers aankoopt.  

 
 

Wij kunnen als wandelclub met, 200 leden zelf geen meerdaagse reis   
 

organiseren. Daarom is Intersoc voor ons de ideale partner en reisformule. 
 

 

Waarom zou je een reis met Intersoc aanraden aan andere wandelclubs? 

Wij slagen er zelf als wandelclub heel goed in om succesvolle eendaagse activiteiten te 

organiseren, maar wij kunnen als wandelclub met 200 leden zelf geen meerdaagse reis 

organiseren. Daarvoor kunnen wij niet genoeg mensen verzamelen.                                             

Daarom is Intersoc voor ons de ideale partner en reisformule.  Wij brengen een groepje 

geïnteresseerde leden bijeen van de Margrietestappers en wij nemen deel aan een 

wandelvakantie van Intersoc waar meerdere wandelclubs op kunnen intekenen. 

 

8



 

Uitnodiging  Ledenfeest  27 november 2022 
 

 
-  Wanneer : op zondag 27 november 2022. 
 

-  Waar :  Zaal  “De Turfhauwe”  Kasteelstraat 69, B-8810  LICHTERVELDE 
 

-  Aanvang :  om 12.00’ 

Programma 
 

Woordje van de voorzitter 
 

Na het welkomstwoordje van onze voorzitter kunnen we terug genieten van een lekker 
feestmenu. Tussendoor worden de prestatiebonnen verdeeld. Ook de verdienstelijke 
leden worden beloond.   
 

Dit jaar zijn er opnieuw 3 reeksen: jongeren  -  16 j.  -  dames  -  heren  
 

Om hun prijs te kunnen ontvangen moeten de laureaten wel degelijk aanwezig zijn 
op het feest ! 

. 
 

M E N U 
 

Aperitief 
 

Schuimwijn  -  Kirr  -  fruitsap 
 

Voorgerechtenbrunch 
 

Met o.a. zalm ”belle-vue”, Forel “belle-vue”, gerookte vissoorten (forel, zalm, heilbot, 
makreel en paling),tomaat met Noordzeegarnalen, opgevulde eitjes, Groenlandtarbotfilets 
en lottefilet, vissalades, krab, zeevruchten, scampi’s, mosselen, langoustines en gamba’s, 

gerookte ham met meloen, boerenpastei met ajuinconfituur, Toscaanse soep 
 

Warm buffet  
 

  Filet van kalkoenborst in een “Hubertus” marinade met romige champignons afgewerkt 
met witte porto 

  Ardeens varkensmignonette met jagerssaus 
  Hubertusstoofpotje 

Uitgebreid warm groentebuffet,  
Gegratineerde aardappelen en kroketjes  

 

Nagerecht 
 

Rijkelijkgevuld dessertbuffet met koffie 
 

Aangepaste wijnen en waters tijdens de maaltijd 
bieren tegen betaling 

 

 
   

LEDENFEEST Leden Niet leden 
   

     

Prijs  °  volwassenen €         30,00  ° volwassenen €            50,00  
deelname °   -16 j. €         15,00  °   -16 j. €            15,00  

     

  

Inschrijven Uiterlijk op zondag  20 november 2022 
  

  

Inschrijven bij Ingrid VANNESTE  Potteriestraat 20, B-8810 LICHTERVELDE 
 tel.:  0470/ 55.76.16          e-mail :  ingrid2vanneste@gmail.com 
  

Rekening De Margrietestappers     IBAN :  BE53 9791 4773 5853 
                                                        BIC   :  ARSPBE22 
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Foto’s wandeluitstap naar Lummen  (zie ook op onze website) 
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Foto’s Turfhouwetocht  (zie ook op onze website) 
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Wandelvakantie te Valmeinier in de Franse Alpen   
 

 

(Voor de foto’s, zie onze website) 
 

Dit jaar ging onze wandelvakantie door in Valmeinier in de Franse Alpen. 
We waren met een groep van 43 wandelaars, waaronder  34  Margrietestappers. 
 

Hieronder een verslag van Patrick Missinne. 
 

Valmeinier ligt in het departement Savoie en telt 500 inwoners, verdeeld in twee delen, één 
op1500 m en de andere op 1800 m, dus een skigebied. 
Een weetje Valmeinier in het West-Vlaams is (val-ma-nere ) en op de eerste dag was het al 
prijs,  
Ik ga geen namen noemen, maar degenen die naar Le Gros Crey geweest zijn met de lift 
en te voet terug en ééntje naar Lac Vert hebben de grond niet gemist, wel zonder erg. 
 

De volgende uitstap was naar Notre Dame des Neiges een klein kappelletje in de bergen 
richting Mont Thabor, er waren ook mooie meertjes te bewonderen, ook daar stond het 
water lager dan normal. 
 

De zondag was er de pick-nic, 2km dalen naar een idyllich plekje aan een riviertje.         
Heel rustgevend, dus genieten maar. 
 

Nen dikke proficiat aan onze Hugo, die als enige van onze club naar Mont-Thabor 1.500 
hoogtemeter en 25 km ver; ik doe daar mij hoed voor af.  (p.s. ik heb geen hoed hihi) 
 

De rest ging via de telégraphe 1.566 m naar de legendarische Galibier 2.642 m.               
Waw, wat een uitzicht daar boven, en dan met de bus over de top. (‘t was verboden, toch 
maar gedaan)  Dan afgedaald naar Les Jardins du Lautaret, heel mooi maar jammer, het 
seizoen was voorbij, de meeste bloemetjes waren uitgebloeid 
 

Dinsdag was de topavond ( DE MUZIEKKWIS ) almachtig wat een zotte bende, maar ja 
wat wil je als je team de naam D.M.C heeft. (Dement maar Content)                                           
We dachten dat we gewonnen hadden. Helaas, de hoeveelste waren we weer !!!! 
 

Het hotel was minder dan de vorige jaren, een beetje zijn tijd voorbij en nood aan renovatie. 
Het personeel van Intersoc  was altijd vriendelijk evenals de gidsen.  (Bruno !!!!) 
 

De laatste wandeling was de “Vier Kapellentocht” in Valloire. Yes ik dacht kroegentocht 
(weer mis) ‘k heb net niet op mijn knieën gezeten, ben een engeltje hé !!! 
In Valloire Dorp stonden er spelletjes op de markt. De (kleine) kinderen konden er niet aan 
weerstaan, en ‘t was leuk hoor.  
Dan voor het laatste nog op een terrasje in het zonnetje gezeten met een frisdrankje !!!    
En zo was de hele mooie en vruchtbare, liefdevolle vakantie voor mij gedaan.  
 

Op naar volgend jaar naar “SANKT-MORITZ” IN ZWITERLAND 
 

PATRICK 
 

Voor onze volgende wandelreis in 2023 hebben we gekozen voor Sankt-Moritz in 
Zwitserland. 
Deze gaat door van 26 juni 2023 t.e.m. 04 juli 2023. (zie artikel hierover in dit krantje) 
 
 

Wie in 2023 wenst deel te nemen aan deze wandelvakantie met onze groep, dient contact 
op te nemen met Daniël. 
 

tel.:  051/ 72.53.30     gsm:  0474/ 80.14.50     mail:  daniel.wydooghe@telenet.be 
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Wandelvakantie 2023 in Sankt- Moritz Zwitserland 
 

 
In het wondermooie St. Moritz beleef 
je een berg- en cultuurvakantie tussen 
de helderblauwe bergmeren en de 
indrukwekkende bergtoppen. 
 
Laat je verrassen door de 
indrukwekkende Bergen van Engadin, 
vlakbij de Italiaanse grens. 
Je vindt hier eeuwenoude gletsjers, 
enorme bergtoppen, spectaculaire 
bergpassen, verfrissende bergmeren, 
rijke fauna en flora en ook zachte 
temperaturen. 
 

Praktische Informatie. 
 

*  Wanneer:  van maandag 26 juni t.e.m. dinsdag 04 juli 2023, exclusief voor leden WSVL. 
 

*  Prijs:  € 1.171 p.p. in een tweepersoons kamer op basis van volpension in het hotel. 
 

*  Toeslag “Single”:  € 160,00  GRATIS als je kiest voor een kamer met gedeeld sanitair. 
 

*  OPGELET:  € 10,00  korting p.p. mits boeking voor 1 december 2022 
 

*  Verblijf:  Hotel Stahlbad, gelegen tussen meren en Bergen in het mondaine Sankt-Moritz 
 

*  Hotel-accomodatie:   
 

   -  Uistekende keuken, restaurant, bar en hotelterras 
   -  Liften. 
   -  Gratis overdekt zwembad met sauna en hammam. 
   -  Hoteltuin met ligstoelen 
 

*  REGIO-PAS:  In Sankt-Moritz maak je dankzij de regiopas gratis gebruik van het  
   openbaar Vervoer ! 
   Met deze pas krijg je ook korting op de kabelbanen van Corvatsch, Diavolezza en  
   Furtschellas 
 

Wie in 2023 wenst deel te nemen aan deze prachtige  wandelvakantie met onze groep, 
dient contact op te nemen met Daniël. 
 

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

Enkele mogelijke wandelingen en excursies tijdens deze reis. 
 

*  De Smokkelaarsroute. 
 

   We volgen  de smokkelaarsroute tot over de grens in Italië en keren terug  via het    
   verlaten Val Minor onder de Piz Lagalb. 
 

*  Ongelofelijke uitzichten met de Paradisiowandeling. 
 

   De kabelbaan brengt je tot op het zonneplateau boven Sankt-Moritz. 
   Deze makkelijke wandeling voert je langs brede wandelpaden en passeert de luxueuze     
   Paradisio hut. De quasi vlakke weg gaat tot aan Alp Suvretta. 
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   Geniet van het adembenemende zicht van Sankt-Moritz tot Maloja en de vier meren van     
   Oberengadin. 
   Van Alp Suvretta dalen we over Futchols en Suvretta terug naar de vallei. 
 

*  De hooggebergtewandeling tussen Muottas Muragl en Alp Languard. 
 

   Eén van de mooiste panoramawandelingen uit deze regio. 
   Onderweg word je getrakteerd op prachtige zichten over de meren van het Engadin, de 
   Morteratschgletjer, Val Roseg, … 
 

*  De wandeling naar Alp Grüm. 
 

   Deze wandeling start met een prachtige treinreis langs o.a. de Morteratschgletsjer. 
   Vervolgens waag je je aan een uitdagende beklimming met adembenemende uitzichten. 
 

*  Morteratschgletsjer. 
 

   Wandeling naar de snel smeltende tong van deze beroemde gletsjer. 
 

*  In de voetsporen van de Oude Romeinen. 
 

   Met deze wandeling geniet je van een tocht doorheen eeuwenoude kastanjebossen met  
   een hoogteverschil van 550 meter. 
 

*  De bloemenvallei in het Fextal. 
 

   Deze bloemenvallei ontdek je tijdens de beklimming van Sils Maria naar Marmoré. 
   Onderweg worden we omringd door prachtige bloemen uit één van de mooiste    
   bloemenvalleien uit heel Zwitserland, die van het Fextal. 
   In Sils Maria kan je ook een beetje cultuur opsnuiven door een bezoek te brengen aan  
   het Nietzsche-huis van de bekende Duitse filosoof. Hij bracht in dit huis verschillende  
   zomers door. 
 

*  Magische treinrit naar Bergün. 
 

   Dit traject met de Rhätische bahn maakt deel uit van het Unesco werelderfgoed. 
   In Bergün bezoeken we het treinmuseum en smullen we van koffie  en taart in het  
   Kurhaus. 
 

*  Boottocht op het Italiaanse Comomeer. 
 

   Met de bus reizen we naar Varenna waar we onze boottocht starten. 
   s’ Middags genieten we van een heerlijke lunch in Bellagio. 
 

*  Wijnproeven in wijndomein Casa La Gatta. 
 

   Op dit prachtige landgoed maak je nader kennis met de wijnmakerij en mag je natuurlijk  
   ook uitgebreid van de wijnen proeven. 
 

*  Alp Schaukäserei. 
 

   Schuif aan tafel bij de Alp Schaukäserei in de schaduw van de Morteratschgletsjer en  
   geniet van een heerlijke kaas- en vleesplank met een glaasje witte wijn. 
   Tijdens de lunch kijk je gefascineerd toe hoe de boer zijn kazen maakt. 
 

*  Een apéro op de Corvatsch. 
 

   Dit is een klassieker die je niet mag missen wanneer je voor de eerste keer naar       
   Sankt-Moritz reist. (of voor de tweede, derde … keer) 
 

   Met de kabelbaan  ga je tot 3.303 meter hoogte en geniet je met een glaasje en een  
   hapje van een 360° panorama. 
 

14



 

Wandeluitstap van Hoeilaart of Bosvoorde naar Brussel Centraal  
 

+ bezoek aan de Kerstmarkt in Brussel 
 

 

We voorzien nog een bijkomende wandeluitstap met de trein naar Brussel met 

bezoek aan de Kerstmarkt. 

Wanneer:  op zondag 11 december 2022. 
 

° We gaan met de trein en gaan er wandelen    
  in groep onder eigen begeleiding. 
 

° Vertrek station Lichtervelde om 7u35’          
 

° overstaptijd Brussel-Zuid 28min  
 

° aankomst Bosvoorde of Hoeilaart + 10.20’. 
 

Deze Wandeluitstap bestaat uit twee delen: 
 

 
Wandeling 1 
 

- voor wandelaars die het eerder rustig aan willen doen 
- tussen station Hoeilaart en Station Bosvoorde 
- wandeling van 5 à 6 km door het Zoniënwoud en het Tournay-Solvaypark 
- terug met de trein naar Brussel Centraal 
- aansluitend wandeling Kerstmarkt ongeveer 2 km of langere variant. 
 

Wandeling 2 
 

- vanuit het station Bosvoorde of Hoeilaart voorzien we een grotere wandeling van 15 à 17  
  km door het Zoniënwoud. 
- aansluitend vanuit station Brussel Centraal wandeling Kerstmarkt van ongeveer 2 km of     
  langere variant 
Terugreis vanuit Brussel Centraal 
 

Er zijn meerdere mogelijkheden, maar het vlotst met de trein naar Oostende met overstap 
te Brugge telkens om het uur en 56min 
Laatste trein om 20.56’ 
 

 

INSCHRIJVEN  uiterlijk op zondag 04 december 2022 
  

 Prijs deelname  €  10,00 p.p. voor leden die niet gratis reizen met het 
                het openbaar vervoer. De club koopt hun biljetten aan. 
  

 -  Volwassenen die gratis reizen moeten wel inschrijven 
  

 -  Kinderen -12j. reizen 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 
  

 

15



 

Veldtocht 01 oktober 2022 
 

                                                                                                                        
Op zaterdag 01 oktober 2022 organiseerden wij opnieuw onze jaarlijkse Veldtocht.                     
De weergoden waren ons opnieuw goed gezind waardoor er zo’n  1.166  wandelaars de 
weg vonden naar Lichtervelde om er aan onze Veldtocht deel te nemen.  
 

De wandelaars konden er kiezen om 6 - 9 - 13 - 16 of 24 km te wandelen.           
 

Parcours:  dit jaar verkenden we langs rustige veldwegen “Het Veld” en omgeving. 
 

Vanaf 06.00’ waren er al enkele bestuursleden en medewerkers druk in de weer.  
Zowel in de startzaal als op de rustposten was het opnieuw een drukke bedoening. 
 

Wij willen hierbij nogmaals alle bestuursleden en medewerkers van harte danken voor 
hun belangeloze inzet, zodat we deze organisatie tot een goed einde konden brengen. 
 

   

UITSLAG -  totaal aantal deelnemers (clubleden) 1.080 
   

 -  totaal aantal niet aangesloten wandelaars 81 
   

 -  totaal andere- en buitenlandse clubs 5 
   

   

 Subtotaal  >> 1.166 
   

 -  totaal aantal medewerkers 47 
   

 Algemeen totaal  >> 1.213 
   
 

De Margrietestappers eindigden op een gedeelde  2e plaats met  
Wandelclub Koekelare, beiden met elk 49 deelnemers 

 

 

°°°°°°°°°° 
 

 

Kalender eigen tochten 2023 
 

 
   

-  Oliebollentocht  2e zaterdag van februari   11 februari 2023 
   

   

-  Houtwaltocht (Promotocht)  3e zaterdag van mei   20 mei 2023 
   

   

-  Turfhauwetocht  1e dinsdag van augustus   01 augustus 2023 
   

   

-  Veldtocht  1e zaterdag van oktober  07 oktober 2023 
   

   

-  Novembertocht  3e vrijdag van november  17 november 2023 
   

 

°°°°°°°°°° 
 

 

Familienieuws 
 

 

*  Overlijdens 

dhr. Jan  VANDENBULCKE 
 

echtgenoot van mevr. Marie-Jeanne MERCHIE 
 

°  Tielt  12 augustus  1946  -  †  Tielt  24 juli  2022 

Het bestuur van de Margrietestappers betuigt zijn medeleven bij het overlijden van Jan, lid van 
onze wandelclub  
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Herinschrijven voor het wandeljaar 2023 
 

 
Tijdens de “Novembertocht” op vrijdag 18 november 2022, is er een speciale balie 
voorzien voor het vernieuwen van de lidgelden. 
 

De lidgelden voor 2023 bedragen:   -  volwassenen:         €  15,00   
  

 -  jongeren  -16 jaar:  €  10,00 
 

Herinschrijven kan: 
 

°  ofwel op onze novembertocht op 18 november 2022.  
 

°  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 tijdens het wandeljaar 2022, 15 tochten heeft gewandeld    

   °  in 2022 minstens aan 3 organisaties heeft deelgenomen van onze club.                                  
                                   

      (eigen tochten of deelname aan bus- en of treinreizen georganiseerd door onze  
       club) 
 

   °  Indien u liever digitaal uw wandeltochten opzoekt via de website van Wandelsport     
       Vlaanderen; gelieve dan ons secretariaat hiervan telefonisch of per mail op de  
       hoogte te brengen.  

tel.: 0470/ 55.76.16   mail:  ingrid2vanneste@gmail.com 
 

-  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. 
. 

-  op ons clubfeest worden er jaarlijks prestatiebonnen uitgereikt.  
 

                       
 
 
 
 

 
 

 

DEZE PRESTATIEBONNEN WORDEN ENKEL UITGEREIKT AAN DE 
 

RECHTHEBBENDEN DIE AANWEZIG ZIJN OP HET LEDENFEEST ! 
 

 

  

men ontvangt: °  1 prestatiebon voor 25 wandelingen 
  

 °  2 prestatiebonnen voor 50 wandelingen 
  

 °  3 prestatiebonnen voor 75 wandelingen 
  

 °  4 prestatiebonnen voor 100 wandelingen en meer 
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Hoe vul ik mijn Prestatieblad in 
 

 

 
 

De Margrietestappers vzw - Wandelsport Vlaanderen 5276 
 

Individueel prestatieblad - 2023 
 

Wandelingen tussen 01 november 2022 en 31 oktober 2023 
 

 NAAM :  ......................................  Voornaam : ……………………. 
 

 Geboortedatum : ………………………………. 
  

       

Nr. Datum Wandeltocht te … afstand tot. km punten tot. 
punten 

       

       

1 .11 2022 De Ploeg Lichtervelde 5 5 1 1 

2 .12 2022 Ardooie 15 20 2 3 

3 .01 2023 Ingelmunster  Promotocht 18 38 3 6 

4 .02 2023 Lichtervelde   Eigen tocht 16 54 5 11 

5 .04 2023 Wandeluitstap, trein/ bus 15 69 6 17 

6 .05 2023 Medewerker eigen tocht 0 69 10 27 
     

Totalen >> --- 69 --- 27 
     

 

-  Nr.:  deze kolom is voor u reeds ingevuld. (beide zijden) 
 

-  Datum:  datum van de wandeltocht. 
 

-  Wandeltocht te:  plaats waar de wandeltocht doorgaat (b.v. Ardooie) 
 

-  Afstand:  de gewandelde afstand in km afgerond.  
 

                    De afronding gebeurt als volgt:  
  

                                       °  alle gedeeltes van de km onder de 0,5 worden naar beneden afgerond 

                      b.v. :  15,4 km wordt 15 km 
                  °  de gedeeltes van 0,5 en meer worden naar boven afgerond 
                      b.v. :  16,5 km of 20,6 wordt 17 km of 21 km 
 

-  Totaal aantal punten & kilometers: zie voorbeeld kader hierboven. 
 

-  Puntenverdeling: 

 
 

  

Aard tochten Punten 
  

  

  °  Wandeltochten, die niet vermeld staan in de 1  punt 
  “Walking in Belgium”, maar die georganiseerde  
  tochten zijn, waarop er enige vorm van controle   
  bestaat en er een afstempeling is voorzien.   
  

   

  °  Gewone wandeltocht WSVL 2  punten 
  °  Promo-tocht WSVL 3  punten 

  °  Bus- en of treinreis 6  punten 
  ° Medewerkers eigen tochten 0 km / 10 punten 
  

 

-  Afrekening punten: 
 

   Algemeen totaal: totaal aantal punten + ¼ of 25% van het totaal aantal km 
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Afsluiten prestatiebladen 2022 
 

 

-  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 km.  
    

-  KLASSEMENT  
   °  Er zijn drie reeksen:  
      *  Jeugd (jongeren -16 jaar)  
      *  Dames  
      *  Heren. 
                                         

-  Om dit jaar in het klassement opgenomen te worden dient ieder lid tijdens het    
   wandeljaar 2022 aan minstens  25  wandeltochten hebben deelgenomen. 
 

-  Wenst u opgenomen te worden in de uitslag en recht hebben op prestatiebonnen (zie  
   artikel “Herinschrijving 2023”), dan kan u uw ingevulde prestatiebladen en uw  
   wandelboekje indienen tijdens de “De Novembertocht” van vrijdag 18 november  
   2022, en dit tot 18.00’. 
 

-  Wie echter op onze “Novembertocht” niet kan aanwezig zijn, mag zijn prestatiebladen  
   en wandelboekje afgeven bij Ingrid VANNESTE Potteriestraat 20, LICHTERVELDE.      
 

   Dit moet wel gebeuren vóór 15 november 2022. 
 

-  Prestatiebladen opgemaakt in exel mogen doorgemaild worden naar  
 

info@margrietestappers.be 
 

   Deze prestatiebladen 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  
   dat dit jaar doorgaat op zondag 27 november 2022. 
 

-  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 2023 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 01 januari 2023 bij uw ziekenfonds. 
 

°  Per kerende ontvangt u de voorziene tussenkomst op uw rekening. 
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Retouradres:

Johan Allemeersch

Juff rouw Lamotestraat 23
8800 Roeselare

Driemaandelijks tijdschrift  P923150
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

 
 

Komende Organisaties 
      

  

Wandeluitstap naar Paal Novembertocht 
  

Zondag 16 oktober 2022    (Busreis) Vrijdag 18 November 2022 
  

-  Tocht:  50e Internationale Tocht -  Tocht:  Novembertocht 
  

-  Organisator:  WSV Wandelend Paal -  Organisator:  De Margrietestappers vzw  
  

-  Afstanden:  4 - 7 - 12 - 16 - 20 - 30 - 42 -  Afstanden:  5 - 10 - 12 - 16 - 18 - 23  km 
  

-  Parcours:  Dit jaar wandel je door de  -  Start:  OC De Schouw 
   Paalse Holle wegen naar de vallei van               Statiestraat 115, 
   de Zwarte beek tot Meldert.               B-8810  Lichtervelde 
   Lussen gaan door het natuurgebied  
   “Schurfert”   en “Bosheuvel Hees”. -  Parcours:  Tocht langs pittoreske 
    plaatjes in de gemeente.  
*  De club bestaat dit jaar 50 jaar. Iedere    Bijzondere rustpost in de Radartoren.  
   wandelaar krijgt één gratis consumptie.  
  

*  Voor de korte afstandswandelaars Marcel Sleurs, die onderstaand  
   voorzien wij een namiddaguitstap naar gedicht schreef, 
   Beringen voor een begeleid bezoek aan is een gewezen lid van wandelclub 
   het “Mijnmuseum” op de oude “De Dalmatiërs” Lummen 
   koolmijnsite.  
        

 

Clubfeest 
    

Zondag 27 november 2022 
 

-  Locatie:  “De Turfhouwe” 
                  Kasteelstraat 69, 
                  B-8810  Lichtervelde. 
 

-  Aanvang:  om 12.00’ 
 

   Jaarlijks clubfeest met huldiging van de 
    verdienstelijke leden 2022.      
. 

-  Deelnameprijs: 
 
 

   °  volwassenen:   
 

      -  leden:      :  €  30,00 
 

      -  niet leden:  €  50,00 
   °  kinderen  - 16 jaar:  €  15,00 
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