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Beste wandelvrienden
Wat vliegt de tijd toch snel voorbij zelfs in coronatijd. We zijn reeds toe
aan ons laatste clubblad voor 2020. Ondanks het wegvallen van de
georganiseerde clubwandelingen van wandelsport Vlaanderen, hopen
we dat jullie genoten hebben van de vele coronawandelingen die
aangeboden werden door de verschillende wandelclubs. Ook Voetje
voor Voetje heeft reeds 4 wandelingen aangeboden. Momenteel kun
je nog starten aan de Godelievekerk in de Honzebroekstraat in
Roeselare voor een wandeling van 6 en 12 km., die kan samengevoegd
worden tot 18 km. De pijlen blijven hangen tot 11 oktober 2020. De
verrassingswandeling van zaterdag 21 november gaat dit jaar door in
zaal Ogierlande van 9u30 tot 17 uur, waar je dan het lidmaatschap kan
betalen voor 2021. Door corona raden we wel aan om zoveel mogelijk
jullie lidmaatschap te betalen via overschrijving, dit kan tot 10
november 2020. Het jaarlijks clubfeest zal wel kunnen doorgaan op
zaterdag 28 november in zaal de oude melkerij in Gits de details vindt
je verder in ons clubblad. We hopen samen met onze wandelaars op
betere tijden zodat we terug kunnen genieten van het gezellig samen
zijn en het sociaal contact, tijdens de wandeltochten. Maar hou het
vooral veilig in deze moeilijke periode, en zorg voor een goede
gezondheid. We wensen jullie nog veel wandelplezier ook al is het op
een andere manier dan vroeger.

Het bestuur
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Met “Voetje voor Voetje” terug in de tijd.

-
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Bernard en rika anno 2040
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Stoomtuigkermis 1995
Wat een groot feest moest worden werd zeer
abrupt afgebroken
Cyriel is één van de oprichters van onze club
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LOMBAERT ELIE V.O.F.
OUDE BRUGGEWEG 24 - 8810 LICHTERVELDE
Tel.: 051/72 43 11

CENTRALE VERWARMING - SANITAIR
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IN MEMORIAM
Het bestuur biedt zijn innige deelneming aan bij het overlijden van:
Mevrouw Raymonde COCLE op vrijdag 26 juni. De 102-jarige Raymonde was de moeder van
André COUSYN en de schoonmoeder van Astrid DEGRENDEL;
Mevrouw Agnes DEHAENE op maandag 6 juli. Agnes was de echtgenote van onze vorige
voorzitter Daniël HUYGHE;
Mevrouw Maria VERKEYN. Maria was de echtgenote van André PROVOOST en de moeder van
Martine PROVOOST;
onze vroegere clubleden Marc LIEVENS en Eric VLAEMINCK.

BUSREIS NAAR BINCHE OP ZONDAG 11 OKTOBER 2020
Wegens de gekende coronamaatregelen gaat deze busreis niet door. De clubleden die reeds voor
deze uitstap hebben betaald, worden zo vlug mogelijk terugbetaald. Wie voor de betaling één of
meerdere waardebons heeft gebruikt, krijgt deze zo vlug mogelijk terug,

SPOEDIG HERSTEL
Het bestuur wenst een spoedig herstel toe aan :
Lucien FEIJTAIJ, Johanna GELDHOF, Mark ONRAEDT en Alma VAN BIERVLIET.

LIDKAART en MUTUALITEITSATTEST 2021
De huidige lidkaart 2020 is geldig tot en met 31 december. Wie tijdig zijn lidgeld voor 2021 betaald
kan deze kaart gewoon verder blijven gebruiken. Hij/zij krijgt dus geen nieuwe lidkaart maar een
brief die geldt als bewijs van betaling van het lidgeld. Verder bevat deze brief belangrijke informatie
over het lidmaatschap.
Samen met deze brief krijgt u eveneens uw mutualiteitsattest voor 2021. Opgelet: U kan dit attest ten
vroegste vanaf 1 januari 2021 aan uw mutualiteit bezorgen.

TE ONTHOUDEN DATA :
Op zaterdag 21 november gaat, vanaf 9u30 tot 17 uur, onze jaarlijkse verrassingswandeling door
vanuit sporthal 'Ogierlande', Torhoutstraat 6, Gits. Er kan 6 of 12 kilometer gewandeld worden.
Voor of na de wandeling kunt u uw lidmaatschap voor volgend seizoen hernieuwen. Het lidgeld
blijft behouden op 15 € per persoon. Ook dit jaar betaalt u 5 € cash (dus niet met een
waardebon) voor de wandelgids ‘Walking in Belgium’.
Gelieve zo veel mogelijk uw lidmaatschap te hernieuwen door het verschuldigde bedrag over te
schrijven op rekeningnummer BE29 9799 5164 3864 (BIC: ARSPBE22) van Voetje voor Voetje.
Aandacht : Overschrijvingen dienen ten laatste tegen dinsdag 10 november te gebeuren. Zo
verlicht u het werk van het bestuur bij het vernieuwen van het lidmaatschap op de
verrassingswandeling en misverstanden bij het al of niet betalen van uw
lidmaatschapsbijdrage. Met dank voor uw medewerking.
In tegenstelling tot andere jaren dient u uw puntentabel 2020 niet mee te brengen op deze
verrassingswandeling. Gezien het geringe aantal maanden waarin dit jaar aan georganiseerde
wandelingen kon worden deelgenomen heeft het bestuur beslist om de punten die u dit jaar bijeen
hebt gewandeld, op te tellen bij de punten die u in 2021 zult verzamelen. Met andere woorden, op
de verrassingswandeling 2021 zult u gelijktijdig uw puntentabel van 2020 en 2021 moeten indienen.
Hierop zal het aantal waardebons dat u in 2020 én 2021 hebt verzamelt, berekend worden. De niet
uitgegeven waardebons van het kalenderjaar 2020 blijven geldig in 2021.

10

Vanaf zondag 22 november begint het wandelseizoen het nieuwe seizoen 2020 bij uw club.
De huidige puntentabel met vakken die u na iedere wandeling – samen met uw wandelboekje –
door de organiserende club laat afstempelen, wordt verder gebruikt. Onderaan de rugzijde van deze
tabel is een vak voorzien voor het bijhouden van uw punten. Het huidig puntensysteem (40 punten =
1 waardebon, 80 punten = 2 waardebons, 120 punten = 3 waardebons, 170 punten = 4 waardebons,
190 punten en meer = 5 waardebons) blijft behouden. Iedere waardebon heeft een tegenwaarde van
5 €. Deze waardebons kunt u gebruiken voor uw aankopen in de onze clubshop, voor deelname aan
een van onze ééndaagse busreizen of voor het jaarlijks souper.
Op zaterdag 28 november gaat ons jaarlijks feest door in ‘d Oude Melkerij’, Koolskampstraat
143b in Gits. Uitnodiging en een inschrijvingsstrookje bevinden zich elders in dit tijdschrift.

VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN TE KOOP IN DE CLUBSHOP
T-SHIRT
PETJE
BODYWARMERS
SOKKEN
KAFTEN (doorzichtig)
ZELFKLEVERS

7,00 €
5,00 €
15,00 €
5,00 €
1,00 €
0,50 €

LENDENTAS
POLO
FLEECE
EMBLEMEN
FLUO HESJES

25,00 €
12,00 €
20,00 €
3,00 €
9,00 €

HULDIGING VERDIENSTELIJKE WANDELAARS
Vanaf 2021 gaat de nieuwjaarsreceptie van de Liga, waarop de verdienstelijke wandelaars op een
etentje gehuldigd worden, niet meer door. Wie volgend jaar in aanmerking komt om gehuldigd te
worden (1.000 of 2.000 tochten of 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 … kilometer gewandeld) dient
voor eind november zijn/haar naam door te geven aan Erna Debeaussaert of Johan Muylle. Het
verdienstelijke clublid ontvangt dan zijn/haar geschenk met de post op zijn thuisadres. 2021 is het
laatste jaar waarin verdienstelijke wandelaars een geschenk van de Liga ontvangen,
Opgelet : het bondsreglement werd eind 2013 aangepast: u diende dan een keuze te maken tussen de
categorie ‘tochten’ en de categorie ‘kilometers’. Vanaf die datum kon u niet meer van categorie
veranderen, m.a.w. wie éénmaal gekozen had voor de categorie tochten, kwam nooit meer in
aanmerking voor de categorie ‘kilometers’.

ETENTJE HELPERS
Wegens de gekende coronamaatregelen gaat het etentje voor de helpers dit kalenderjaar niet door.
Het bestuur zoekt een geschikte datum en locatie voor een nog te bepalen datum in 2021. Meer info
in ons volgend clubblad.

CORONAWANDELINGEN
Na de coronawandelingen in Gits en Izegem richten onze bestuursleden Rik en Ronny van maandag
14 september tot en met zondag 11 oktober twee uitgepijlde wandelingen in met start aan de
Godelievekerk, Honzebrouckstraat 19 in Roeselare. De afstanden bedragen respectievelijk 6 en 12
kilometer. Meer informatie over deze wandeling op de website van Wandelsport Vlaanderen onder
de rubriek Wandelkalender, Wandelblog, Spontane wandelinitiatieven.
Op deze wandelblog vindt u onder de rubriek 'Coronaproof inschrijven, afstempelen, wandelen)
informatie omtrent door wandelclubs georganiseerde wandelingen waarbij u op bepaalde dagen kunt
inschrijven en uw wandelboekje laten afstempelen.
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houffalize
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Voetje in de kijker
Wandelen is mijn leven

Op de grens van Kortemark en Edewalle in de
Pollaertstraat staat het gezellig huisje van Marc
Devreker. De deur stond open en Marc liet me
met de glimlach binnen. Het was reeds een tijdje
geleden dat we in deze corona tijden elkaar
hadden gezien. Zijn dagtaak bij meubelzaak
Hima in Kortemark waar hij reeds 41 jaar werkt
zat erop en bij een lekkere kop koffie met een
stukje cake begon Marc aan zijn verhaal. Sedert
1999 is Marc beginnen wandelen, en door
kennissen sloot hij aan bij de heuvellandstappers
in Ieper waar hij 10 jaar trouw lid was. Ook als hij
nog geen lid was van de voetjes toch hielp Marc
reeds mee als medewerker op de tochten van
Voetje voor Voetje. Zo leerde hij Eddy Vanneste
kennen en besloot hij in 2010 om aan te sluiten
bij onze wandelclub.

Marc geniet zowel van de
kleinere wandelafstanden in
het weekend waar hij dan in
de namiddag met de auto
samen
met
zijn
wandelvrienden naar toe
rijd, als van de grotere
uitdagingen met zijn vriend
Andy. Zo heeft hij reeds 158
keer 50 km, 31 keer 60 km en
19 keer 100 km gewandeld.
Waaronder 3 keer de
dodentocht in Bornem en 10
maal
de
nacht
van
Vlaanderen in Torhout.
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Zijn éérste 100 km de sloebertocht in 2006,
wandelde hij op aanraden van onze voorzitter
Erna. Ook de 100 km van Les Marcheurs de la
police in Binche staat op zijn palmares. Alle
wandeltochten worden ook zorgvuldig
bijgehouden in een dik wandelboek. Tot op
heden heeft Marc reeds 50000 km gewandeld,
en is hij reeds gehuldigd geweest voor 2000
tochten en voor 20000 en 40000km.

Marc kijkt ook ieder jaar uit naar de bus
uitstappen en de meerdaagse reizen van
Voetje voor Voetje waar hij steeds aan
deel neemt. Met spijt in het hart verteld
hij me dat dit jammer genoeg in deze
coronatijden niet meer kan door gaan.
Naast het wandelen heeft Marc ook in
deze moeilijke tijden verschillende
uitstappen gedaan met de fiets en samen
met zijn wandelvrienden verschillende
corona wandelingen gedaan.
Tijdens de corona heeft hij toch de 50 km in Bellingen
kunnen wandelen. Marc mist nu vooral het sociaal
contact onder de wandelaars. En spijtig genoeg zijn er
voor het ogenblik ook geen eigen wandeltochten van
Voetje voor Voetje waar hij als trouwe medewerker
steeds paraat staat. Club kledij vindt Marc ook heel
belangrijk, en ook kijkt hij steeds uit naar het clubblad die
volledig gelezen wordt. Vol verwachting kijkt hij naar de
toekomst, hij hoopt vooral gezond te blijven en nog een
aantal jaren lange afstandswandelingen te mogen mee
maken. Bedankt Marc dat ik mocht langskomen, het was
aangenaam en ik wens je in de toekomst nog veel
wandelgenot.
Ronny
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Waar men gaat langs vlaamse of Waalse Wegen komt men vvv tegen
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Houffalize

Palingbeek zillebeke
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MAERTENS DARIO B.V.B.A.
TRAPPEN

INDUSTRIESTRAAT
8480 ICHTEGEM
TEL: 051/74.74.08
www.trappendario.be

40

ELECTRO DUMOULIN
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Lorenzo Deceuninck – Meyfroodt
Onledebeekstraat 8
8800 Roeselare – Beveren
info@ldmmoving-handling.be

www.ldmmoving-handling.be

GSM: 0479/84.06.21

www.ldm-trailerservice.be
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EvEn uw aandacht
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UITSLAG FOTOZOEKTOCHT
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AAn Allen
proficiAt
tot vol-

een dikke
en hopelijk
gend jAAr.
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“Eenvoudig
alles zien”

-
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Uitnodiging
Op zaterdag 28 november gaat ons jaarlijks feest door in zaal ‘d Oude Melkerij’
Stationsstraat 143b, 8830 GITS.
Om 18u30 worden we allen verwelkomd met een aperitief en hapjes. Aansluitend
volgt een feestelijke maaltijd met bediening aan tafel.
Na de maaltijd wordt er door het clubbestuur nog één consummatie naar keuze
aangeboden.
Ingevolge de coranamaatregelen kan er na het eten niet gedanst worden. Tijdens
het eten wordt er achtergrondmuziek gespeeld.
Nieuwe en hernieuwde leden van onze club kunnen aan het feest deelnemen voor
de prijs van 45 €. Niet-leden betalen 50 €.

OUDE MELKERIJ


Inschrijvingsstrookje feest zaterdag 28 november 2020
Familie……………………………………………………………(lid Voetje voor Voetje)
neemt deel aan het feest met …. personen
en betaald hierbij ….X 45 € p.p. =

€ - niet-leden betalen

X 50 € p.p. =

€

Het inschrijvingsgeld kan betaald worden op de verrassingswandeling of kan tegen
uiterlijk 10 november overgeschreven worden op rekeningnummer BE29 9799 5164
3864 (BIC: ARSPBE22) van Voetje voor Voetje met vermelding 'souper' en het
aantal ingeschreven leden/niet-leden.
Voor dit feest kan ook betaald worden met de waardebons van het jaar 2020
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Drankencentrale Depla
Marc Depla

VANCLOOSTER

Stoomtuigstraat 5
8830 GITS
–

–
–

–

–

-
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8800 - RUMBEKE

497 10 50 83
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Feestzaal Ten Boogaerde
Hoogledestraat 97, 8610 Kortemark

MOBILITEIT VAN A tot ZMOBILITEIT VAN
A tot Z
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Sanitair – CV ‐ Electriciteit

DEMUYNCK

Duivelstraatje 4 – Ardooie
0476.81.31.09
Sectionaalpoorten ‐ Automatisatie
Zakenkantoor

Loketuren

Blomme Nico bvba

Maandag 09.00 – 12.30
Dinsdag
09.00 – 12.30 16.00‐19.00
Woensdag 09.00 – 12.30
Donderdag 09.00 – 12.30 16.00‐19.00
Vrijdag
09.00 – 12.30
Zaterdag
Op afspraak
Dagelijks op Afspraak van 09.00 – 19.00

Bruggestraat,142B, GITS
T.+32 51 201 086
Nico.blomme.3496@argenta.be
http://gits.argenta.be
FSMA 00477cAcB
RBP OOST‐VLAANDEREN‐ON 06390.939.682

Dimitri Carpentier

A D V O C A T E NK A NT O O R

DECALEX ADVOCATENKANTOOR

Bruggestraat 44 bus 1
8830 Hooglede
Tel: 051 81 35 18
M: 0474 26 85 43
E.dimitri@dcla.info
www.decalexadvocaten.be
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