4 de
Leenbosstraat 2C/011

Beste wandelvrienden
Na een heel mooie en vooral warme zomer waar we veel hebben
kunnen wandelen, naderen we nu één van de mooiste jaargetijden de
herfst. Met al zijn kleurenpracht zal het terug prachtig worden om van
onze geliefde wandelsport te genieten. Onze nieuwe akkertocht viel
bij veel wandelaars in de smaak, en ook op De Rhodesgoedtocht en de
Stoomtuigwandeling waren de weergoden ons goed gezind en waren
we tevreden met de opkomst. Onze clubleden kwamen ook terug
langs bij ons blauw tentje van Voetje voor Voetje tijdens de vierdaagse
van de Yzer, voor een leuke babbel en een hapje en een drankje. De
jaarlijkse busreis naar de Eifel was een groot succes iedereen heeft er
ten volle van genoten. Voor onze clubleden is er op zaterdag 15
oktober een gratis wandeling met bevoorrading, die start aan de kerk
van de Bosmolens in Izegem. Iedereen is van harte welkom. Meer
informatie vindt je in ons clubblad. Voor de busreis naar Mechelen op
17 december 2022 kan je ook nog inschrijven bij Bernard. Het laatste
kwartaal zal nog druk worden met rondom Onledemolen, de wandel
mee dag, de verrassingswandeling en de kerstwandeling. Waar we
iedereen van harte welkom heten. Vergeet je ook niet in te schrijven
voor ons jaarlijks feest die doorgaat op 12 november 2022 in d’ Oude
melkerij in Gits. Verder wensen we jullie nog veel wandel plezier, en
zien we elkaar op één van de wandeltochten.

Het bestuur

rHodesgoedtocHt
op zaterdag 23 juli 2022
Aantal deelnemers: 1.224
Aantal medewerkers:

26

Aantal individuelen:

67

VOETJE VOOR VOETJE
NATUURVRIENDEN DEINZE
DE BRIGANDTROTTERS
WATEWYSTAPPERS
DE COLLIEMOLEN
DE MARGRIETESTAPPERS
DE TEXTIELTREKKERS
DREVESTAPPERS
AVIFLORASTAPPERS
KREKETREKKERS
WSV WERVIK
DE 7 MIJL-STAPPERS
HANSKE DE KRIJGER
WSV AALTER
WSK MARKE
NOOIT MOE BOEZINGE
WANDELCLUB KOEKELARE
DE HEUVELLANDSTAPPERS
WANDELSPORT VLAANDEREN
VELODROOMVRIENDEN
VIER OP EEN RIJ
DE 12 UREN VAN LAUWE
DE MOLENSTAPPERS
NACHT VAN VLAANDEREN
WANDELCLUB NIEUWPOORT
't WANDEL VOETJE
SCHELDESTAPPERS
WSV EGMONT ZOTTEGEM
GODELIEVESTAPPERS
TERVAETE STAPPERS
HOGER OP WOUMEN
DE KEIGNAERTSTAPPERS
PADSTAPPERS
LES HURLUS EN BALLADE
OMLOOP KLUISBERGEN
WAK EVERGEM
RBS JABBEKE
FLORASTAPPERS
DE DUINTRAPPERS
BRUGSCHE GLOBETROTTERS
DE WINKELSE STAPPERS
DE WATERHOEKSTAPPERS
WSV LAND VAN RHODE
WSV HORIZON OPWIJK
WSV BEERNEM
WITSOONE STAPPERS
DE WESTHOEKSTAPPERS
ROAD RUNNERS
BRUGSE METTEN WANDELCLUB

73
73
67
41
40
37
37
37
34
31
30
30
29
28
28
26
23
21
21
20
19
19
19
18
17
17
14
14
11
11
11
10
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

DE BUSKANTERS
DE STROBOEREN
BURCHTSTAPPERS
DE SCHOOIERS
DE BEIAARDSTAPPERS
DE MARKTROTTERS
M. MISPLONVRIENDEN
DE PUINSTAPPERS
BUENCAMINO
BAEKELANDTSTAPPERS
WANDELCLUB DIKSMUIDE
LES AMIS DE L'ARGENTINE
LES VAILLANTS ACRENOIS
LE ROITELET
MONT-MARCHE TOURNAI
SINT-MICHIELSTAPPERS
DE BAVOSTAPPERS
MARCHING TEAM 11e BATALJON
DE MIJNLAMP
WSV WETTEREN
PWC MERELBEKE
REYNAERTSTAPPERS
DE TREKVOGELS
SMMC MALDEGEM
OP STAP ZWALM
vzw DE NACHT
LEVENSLIJNTEAM DAMME
HET WANDELEND PAARD
SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE
DE KASSEISTAPPERS
FLANDERS TRAILS
MARCHEURS DU VAL DE VERNE

AANTAL DEELNEMERS OM:
07
08
09
10
11
12
13
14
15

UUR:
UUR:
UUR:
UUR:
UUR:
UUR:
UUR:
UUR:
UUR:

111
280
502
746
921
990
1.056
1.181
1.224

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STOOMTUIGWANDELING
Op ZONDAG 4 SEpTEMBER 2022
Aantal deelnemers : 789
Aantal individuelen : 50
Aantal medewerkers: 34
VOETJE VOOR VOETJE
SPARTASTAPPERS
BRIGANDTROTTERS
COLLIEMOLEN
NOOIT MOE BOEZINGE
MARGRIETESTAPPERS
WATEWYSTAPPERS
DREVESTAPPERS
KREKETREKKERS
VELODROOMVRIENDEN
HEUVELLANDSTAPPERS
WANDELCLUB KOEKELARE
VIER OP EEN RIJ
TEXTIELTREKKERS
DE 7-MIJL STAPPERS
WANDELCLUB NIEUWPOORT
AVIFLORASTAPPERS
TERVAETE STAPPERS
NATUURVRIENDEN DEINZE
WANDELCLUB BEERNEM
NW
ACHT VAN VLAANDEREN
DE 12 UREN VAN LAUWE
WSV AALTER
WSK MARKE
WSV WERVIK
WANDELSPORT VLAANDEREN
DE DUINTRAPPERS
WITSOONESTAPPERS
WSV DE KADEES
WSV DE FONSKES
GODELIEVESTAPPERS
DE KEIGNAERTTRIPPERS
DE WESTHOEKSTAPPERS
M. MISPLONVRIENDEN
DE WINKELSE STAPPERS
WATERHOEKSTAPPERS
HOGER OP WOUMEN
DE BUSKANTERS
't WANDEL VOETJE

78
59
50
44
37
23
25
25
24
21
16
16
16
16
16
14
14
13
11
11

OMLOOP KLUISBERGEN
HANSKE DE KRIJGER
BRUGSCHE GLOBETROTTERS
MOLENSTAPPERS
WANDELCLUB DIKSMUIDE
DE IJZERSTAPPERS
BURCHTSTAPPERS
WSV WETTEREN
WSV EGMONT ZOTTEGEM
WAK EVERGEM
OP STAP ZWALM
WRC MANKE FIEL
WSV HORIZON OPWIJK
LEVENSLIJNTEAM DAMME
DSF – KLOENSTAPPERS
W.C. AVIAT
DE MIJNLAMP
SWITCHBACK MEMORIAL MARCH
HOUTHEIMSTAPPERS
RBS JABBEKE

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

11
11
10
10
10
10
9
9
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

DE KASSEISTAPPERS
WANDELCLUB D&A

1
1

AANTAL DEELNEMERS OM:
07 UUR : 63
08 UUR : 170
09 UUR : 312
10 UUR : 462
11 UUR : 594
12 UUR : 643
13 UUR : 688
14 UUR : 754
15 UUR : 789

Keukens
&
Interieur

VERHAEGHE
www.keukensverhaeghe.be

DIANA & DANIEL

1962
2022

60 JAAR GETROUWD

In juli, enkele dagen voor de meerdaagse reis, zijn Erna en Daniël, samen met Bernard en Rika op bezoek
geweest bij Daniël Vancanneyt en Diana Commeyne ter gelegenheid van hun diamanten huwelijksjubileum.
Na de overhandiging van hun cadeau, hebben we op hun zonnig terras genoten van een lekkere taart en een
geurende koffie.
Daarna bij een glaasje bubbels kwam al vlug een gesprek op gang over wandelen. Twee kranige mensen die zich
bij Voetje voor Voetje hebben aangesloten nadat de Sterrebosstappers waren gestopt.
Daniël en Diana wandelen meestal op zaterdag en zondag maar ook op de meerdaagse wandelreizen zijn ze van
de partij. Ze zijn reeds mee geweest naar de Vogezen, het Zwarte Woud en dit jaar naar de mooie Zuid-Eifel in
Bollendorf.
Onderweg naar Bollendorf was er een tussenstop in Waremme waar zowel de grote afstands- als de kleinere
afstandswandelaars een mooie wandeling hebben gemaakt. Bij aankomst aan de bus wachtte voor iedereen een
verrassing.
Daniël en Diana waren op 28 juli, de dag van ons vertrek, precies 60 jaar getrouwd en zij hebben aan de ganse
groep getrakteerd met een glaasje lekker gekoelde cava.
Luid op werd er gezongen van “lang zullen ze leven” voor het sympathieke, jubilerende paar.

Daniël, heeft dit jaar op 83-jarige leeftijd, aan alle wandelingen voor de kleinere afstanden deelgenomen. We
kunnen jullie verzekeren dat het geen gemakkelijke tochten waren met de grote stenen en de vele trappen en
dan nog gezwegen van het vele klimmen. Dit is zeker een ferme proficiat waard.
Diana, die ook 80 jaar is doet het wat kalmer aan en heeft rond onze verblijfsplaats kleinere afstanden
gewandeld. Ze heeft er de volledige omgeving verkend.
Wij doen ons hoedje af, en veel respect om op deze leeftijd nog zo’n inspanningen te leveren.

Daniël en Diane, wij wensen jullie nog veel wandelgenot maar boven alles een goede gezondheid.
Bedankt voor het gezellige onthaal.

Clubnieuws
PROFICIAT AAN
Diana COMMEYNE en Daniël VANCANNEYT die op donderdag 28 juli hun diamanten
huwelijksjubileum vierden;
Annie DELBEKE en Aurel MAES die op woensdag 24 augustus hun gouden huwelijksjubileum
vierden;
Luc VANDE WAETERE EN Marina CASTELEYN bij de geboorte van hun kleinzoon Joël op
dinsdag 30 augustus
Marie-Joseph DECLERQ EN Ludo CHYS voor hun gouden huwelijksjubileum op donderdag 7 juli
Alle clubleden die één of meerdere wandelingen van 50 km of meer hebben uitgewandeld.

SPOEDIG HERSTEL
Het bestuur wenst een spoedig herstel toe aan :
Martine DEMEYERE. - Geert DEBREUCK -

Michel BOLITHO -

Jean-Pierre SINNAEVE

AANBEVOLEN TOCHTEN - OKTOBER – NOVEMBER – DECEMBER 2022
HUIDIG SEIZOEN
Zondag 2 oktober:

Rondom Onledemolen (3 punten)
Aandacht: nieuwe startplaats: Sporthal Ogierlande,
Torhoutstraat 6, Gits !!!

Vrijdag 4 november:

Wandel Meedag in Hooglede (3 punten)
Meer info in 'Walking in Belgium' blz 279

Zaterdag 19 november:

Verrassingswandeling en hernieuwen lidgeld (geen punten)

NIEUW SEIZOEN
Zondag 4 december:

Kerstmarkttocht in Gits (3 punten)
Meer info in 'Marching in Belgium' blz 294

Zaterdag 17 december:

Busreis naar Mechelen (1 punt)
Meer info en inschrijfstrook elders in uw clubblad

LIDKAART 2023 – MUTUALITEITSATTEST
De huidige PVC-lidkaart 2022 is geldig tot en met 31 december. Na hernieuwing van uw lidgeld (15 €
per persoon) kunt u deze kaart verder gebruiken in 2023. Wie zijn lidgeld niet betaald voor 31 december
van dit jaar, zal vanaf 1 januari 2023 niet langer kunnen genieten van de ledenkorting.
Samen met uw nieuwe lidkaart krijgt u eveneens uw mutualiteitsattest voor 2023. U kan dit attest ten
vroegste vanaf 1 januari 2023 aan uw mutualiteit bezorgen.

Clubnieuws
WANDELING VOOR CLUBLEDEN
Onze club richt op zaterdag 15 oktober een wandeling, met keuze tussen 12 en 20
kilometer, voor de eigen clubleden in.
Deze wandeling, waarop bevoorrading door de club is voorzien, start om 10u30
vanaf de parking aan de kerk op de wijk 'Bosmolens', Beursplein in Izegem. Deze
wandeling gaat richting Lendelede.
Wie aan deze wandeling wil deelnemen dient zich tegen laatste tegen zondag 9
oktober, bij voorkeur per mail, in te schrijven bij onze clubbestuurders Jean-Pierre
Meyfroodt of Fernand Kerckhof.
VOLGENDE ARTIKELEN ZIJN TE KOOP IN DE CLUBSHOP
T-SHIRT
PETJE
BODYWARMERS
SOKKEN
KAFTEN (doorzichtig)
ZELFKLEVERS

10,00 €
5,00 €
15,00 €
5,00 €
1,00 €
0,50 €

LENDENTAS
POLO
FLEECE
EMBLEMEN
FLUO HESJES

25,00 €
18,00 €
38,00 €
3,00 €
9,00 €

BUSREIS NAAR MECHELEN OP ZATERDAG 17 DECEMBER 2022
De enige ééndaagse busreis van dit kalenderjaar brengt ons naar de provincie Antwerpen waar
we in Mechelen deelnemen aan de Gouden Carolus Christmaswandeling, een sfeervolle
wandeling door de verlichte historische binnenstad én de kerstmarkt in het Groot en Klein
Begijnhof ingericht door wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw.
Vertrek om 12 uur stipt aan het Brandweerarsenaal, Grijspeerdstraat in Gits

BUSREIS NAAR MECHELEN OP ZATERDAG 17 DECEMBER 2022

Volgende personen (familienaam en voornaam) nemen deel aan deze busreis:
Eerste deelnemer:…………………………… Tweede deelnemer:………………………………
Derde deelnemer:…………………………… Vierde deelnemer:……………………………….
En betalen hierbij de som
van …… X 10€00=…….. € (zonder waardebon)
van……. X 5€00=…….. € (één waardebon per persoon)
van …… X 0€00=…….. € (twéé waardebonnen per persoon)
van……. X 12€00=…….. € (geen lid)
Enkel betaalde inschrijvingen zijn geldig!!!!! - Gratis voor -12-jarigen
Inschrijvingsstrookje (en eventuele waardebons) ten laatste op woensdag 7 december bij
Bernard D’Hoop, Beversesteenweg 373, 8800 Roeselare (tel: 051/20.95.82 – bernard.rika@skynet.be)

° In deze prijs is de inschrijfkaart begrepen

Op zaterdag 12 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 en
nodigt de DJ uit ten dans.
Nieuwe en hernieuwde leden van onze club kunnen aan het feest deelnemen voor de prijs van
45 €. Niet-leden betalen 50 €.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Inschrijvingsstrookje feest zaterdag 12 november 2022
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 dient uiterlijk tegen 31 oktober te worden overgeschreven 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 2022. Indien u een gedeelte van de deelnamekosten met waardebons betaald, gelieve dan bij uw overschrijving te
vermelden hoeveel waardebons u hiervoor gebruikt.

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

uit
sympathie

Voor een koppel is het
belangrijk het evenwicht te
bewaren.
De ene dag heeft zij gelijk, de
andere dag heb jij ongelijk.

Na het succes van onze reis naar Bollendorf hebben we besloten om in 2023 terug een 6-daagse reis te
organiseren en wel naar het Nederlandse Valkenburg. We hebben al contact opgenomen met een hotel.
De reis zou doorgaan van donderdag 27 juli tem dinsdag 1 augustus 2023 (5 overnach ngen)

Wil je er ook bij zijn, je kan nu reeds je naam opgeven aan Bernard, Rika, Erna of Daniel.
Valkenburg is het kloppend hart van het Heuvelland.
Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het beschermde natuurgebied ‘Heuvelland’ ligt
als middelpunt het mergelstadje Valkenburg. Met haar rijke toeris sche tradi e al meer dan 135 jaar een
grote trekpleister. Rondom de indrukwekkende kasteelruïne en boven de eeuwenoude gangenstelsels
ligt de charmante, middeleeuwse stadskern vol winkeltjes en terrasjes. Omringd door een vijfsterren
landschap zijn rust en natuur nooit ver.
Valkenburg aan de Geul is uitgeroepen tot wandel gemeente van Nederland! Het goudgele mergel en
bronsgroen natuurschoon vormen een indrukwekkend decor waar wandelaars genieten van bijzondere
vergezichten, prach ge hellingen, bossen en holle wegen. Valkenburg is hiermee uniek in Nederland.
Onze formule van de vorige jaren blij behouden:
- Een wandeling van +/- 10 km voor de minder geoefende wandelaar.
- Een wandeling van +/- 20 km voor de meer geoefende wandelaar.
- Zelfs als je een dag niet veel goes ng hebt om te wandelen
kun je een van de vele bezienswaardigheden van Valkenburg
bezoeken en/of een dagje shoppen.
Schrif me ma
in. Kga wok
mee

MEERDAAGSE REIS VAN 28 JULI TOT EN MET 2 AUGUSTUS 2022.
MET ‘VOETJE VOOR VOETJE’ NAAR BOLLENDORF.

Donderdag 28 juli, om 7u stipt zijn we vertrokken naar de Zuid- Eifel.
Onderweg hadden we een tussenstop in Waremme waar we een landelijke wandeling hebben gemaakt tussen de
velden en grote partijen boomgaarden vol met sappige peren.
Bij aankomst aan de bus werd er getrakteerd door Daniël en Diana, die dag op dag precies 60 jaar getrouwd waren.
Iedereen heeft van die lekkere cava genoten. Hierna werd onze knapzak aangesproken en rond 13.30u werd de reis
verder gezet naar Bollendorf. We waren gelogeerd in het Prisma hotel Burg Bollendorf.

Na de verdeling van de kamers was er tijd om de omgeving te verkennen of om op het terras te genieten van een
drankje.
Elke dag zijn we opgestaan met de zon, we hebben nooit moeten denken aan een trui of regenjas. Belangrijker
waren de zonnepetjes en de zonnecrème.
Iedere morgen was er een uitgebreid buffet en kon elk zijn eigen lunchpakket samenstellen.
Op vrijdag, onze eerste wandel dag, hebben de kleinere afstandswandelaars “de Bollendorfer Felsenweg “
afgestapt en de grote afstand heeft “de Felsenweg 3” gewandeld. Beide wandelingen zijn gestart van aan ons hotel
met een stevige klim.
De korte afstand was een wandeling met steile hellingen, scherpe afdalingen en heel veel trapjes, lage en hoge
opstappen. In de rotsen die we tegenkwamen konden we onze verbeelding laten werken. Sommige mensen zagen
er leeuwenkoppen of gezichten. We hebben ook “het Fraubillenkreuz” gezien. Er was een rustplaats voorzien met
heel mooie en nieuwe rustbanken, daar hebben we dan ook van onze lunch genoten. Op de terugweg werden veel
foto’s genomen van König Bollibur en Prinzessin Ballonia.
De grote afstand is naar Ferschweiler gestapt. Ze hebben onderweg de Schweinenstallen gezien en aan Schloss
Weilerbach hebben ze in het café-museum genoten van een lekker fris biertje. Ze konden een toertje doen in de
tuin en ze hebben ook de ruïnes gezien van Prümerburg en terug naar Bollendorf langs de Sure.
Zaterdag 30 juli, heeft Rudi onze chauffeur, ons met de bus naar Echternach gebracht. We zijn met de beide
groepen aan de Felsenweg 1 begonnen. De rappe gasten liepen toch even verkeerd bij de start maar ze hebben ons
rap terug ingehaald. De kleine afstandswandelaars zijn na de lunch aan de kiosk naar de Sure gewandeld.
Onderweg waren er toch wel enkele hindernissen. Door de overstromingen van verleden zomer is het pad langs het
water nog steeds niet hersteld. Hierdoor zijn we even door het water moeten stappen, over een berg aarde
geklommen en tenslotte over een dikke boom moeten kruipen.

Maar gezond en wel zijn we terug in Echternach geraakt. Na een rustpauze en even de dorst gelest te hebben
zijn we dan te voet teruggekeerd naar Bollendorf eerst langs de Luxemburgse zijde dan de brug overgestoken in
Weilerbach en het pad genomen langs de Duitse kant en vlak voor ons hotel kwamen we aan. De mensen van
de grote afstand zijn teruggekeerd met de bus.
Onze derde dag op zondag, startte voor de kleinere afstand in Bollendorf. Maar eerst een heel steile helling op
de kiezels voor we aan de wandeling naar “de Grüne Hölle” konden beginnen. Terug heel veel klimmen en
dalen, er waren heel wat pittige stukjes in deze tocht. We hebben die groene Geule werkelijk gezien, de
Eulenhorst, Erzstein und affenkopf en die machtige Predigtstuhl. Een pracht van een wandeling waar sommigen
onder ons toch wel even hun hoogtevrees moesten overwinnen.

De bende van Ellende, met nog enkelen van de groep, hebben zich gewaagd aan een afstand van 30 km.Ook
Nancy en Brigitte, hebben zich niet laten kennen. Alle grote afstanden hebben ze meegedaan. Een dikke
proficiat hebben ze zeker verdiend.
De grote afstand heeft de Bollendorfer Felsenweg en de Grüne Hölle afgestapt. Het was heel warm en bij
terugkeer aan Hotel Sonnenberg viel iedereen stil op het terras om zijn grote dorst te lessen want daarna stond
nog een fikse afdaling op onze menu.
Maandag 1 augustus, onze laatste wandeldag.
Met de bus zijn we naar Berdorf gereden. Hier heeft de groep van de grote afstand de B5 en B2 wandeling
volledig uitgewandeld. Daarna zijn ze nog terug gewandeld naar Bollendorf.
De mensen van de kleine afstand zijn vertrokken in het centrum van Berdorf en via de watertoren gestart voor
de B5 wandeling. Door en over stenen en trappen en smalle spleten zijn we aangekomen aan de predikstoel. Na
een korte stop nog een stuk van de B2 gewandeld en over de hangbrug terug naar Berdorf voor onze picknick.
In de namiddag opnieuw gestart en deze keer door het bos en nog een deel van de B2 (langs de
bergbeklimmers). Het was heel lastig en wat moeilijk voor enkelen. We hebben de tocht wat ingekort en terug
gestapt naar Berdorf. Uitgeteld zijn we de bus opgestapt maar na een frisse douche en een koel drankje was
iedereen weer fris als een vis.

Voetjes in de kijker
’s Morgens altijd vroeg op stap.
Achter het station van Roeselare in de
Mariastraat, bel ik aan bij Patrick
Bossuyt en Kathleen Vandeweghe. Ik
wordt er vriendelijk ontvangen, en
terwijl ik geniet van een frisdrank begint
Patrick aan zijn verhaal. Kort na zijn
schooltijd is hij beginnen werken bij
Faxloon als textielarbeider. In 2012 is
het bedrijf in vereffening gegaan, en
toen zijn ook de rugproblemen
begonnen.
Patrick werd kort nadien invalide verklaart en sedert
2021 op 61 jarige leeftijd geniet hij nu van zijn
rustpensioen. Kathleen begon als 16 jarige te werken bij
Vitalo in Meulebeke, als machinearbeidster om pvc te
lassen. Ze werkte er tot aan haar 27 jaar. Daarna bleef ze
enkele jaren thuis om voor haar kinderen te zorgen. Ze
begon terug te werken als poetsvrouw tot in 2018.
Jammer genoeg kon ze ook niet verder werken door
rugproblemen, en geniet nu van een uitkering van het
ziekenfonds.

In 2007 hebben we onze eerste wandeling gedaan,
tijdens de nationale wandel dag in Ingelmunster.
Kort nadien hebben we ons aangesloten bij de
Sterrebos stappers in Roeselare verteld Patrick.
In het begin wandelden we veel samen met
kathleen haar ouders. Toen de Sterrebos stappers
er mee ophielden, zijn we twee jaar lid geweest bij
de Spartastappers in Ardooie. Daar vonden we
onze draai niet, en tijdens een wandeling van onze
club in Izegem, hebben we ons dan aangesloten bij
Voetje voor Voetje. De reden was om in een
nieuwe omgeving te komen en veel nieuwe
wandelaars te leren kennen.

We wandelen altijd ’s morgens vroeg, vroeger altijd samen ongeveer 15 km met onze
trouwe hond Harley. Sedert de rugproblemen van Kathleen gaan we samen naar de
wandelingen met de auto, maar wandelen we elk apart met vrienden uit het Heuvelland. Ik
nog altijd rond de 15 km en Kathleen ongeveer 8 km met haar vriendin en haar trouwe
viervoeter. Sociale contacten vinden we ook heel belangrijk, na de wandeltochten blijven
we dan napraten en genieten van een hapje en een drankje. Vroeger gingen we ook mee
met de bus uitstappen van Voetje voor Voetje, maar jammer genoeg kan ik niet zoveel
kilometers meer wandelen verteld Kathleen en duurt het wachten dan te lang.
Alle gegevens worden bij gehouden in onze
wandelboekjes. Beiden hebben we reeds
meer dan 2400 tochten, Ik heb 18175 km en
Kathleen 18117 km gewandeld. Patrick vindt
dat er veel veranderd is sedert de
coronawandelingen, en er meer en meer
wandelaars zijn die geen inschrijvingsgeld
meer betalen. Ook vindt hij het spijtig dat er
moet afgestempeld worden bij de
inschrijving, wat heel nadelig is voor de
wandelclubs.
Patrick en Kathleen zijn ook altijd bereid om te helpen als vrijwilliger bij onze wandelclub. Het
vernieuwde clubblad wordt ook altijd gelezen en vinden ze heel goed. Ook op de jaarlijks
souper proberen ze altijd aanwezig te zijn. Naast het wandelen zijn Patrick en Kathleen ook
Champagne liefhebbers. Kathleen verzameld ook champagnecapsules terwijl Patrick geniet
van een glaasje. Ook verzameld Patrick in een mooie glazen kast schaal modellen van Ferrari,
want een echte is te duur verteld hij. Jaren lang was Patrick ook jeugdtrainer van voetbalclub
De Ruiter. Kathleen had een passie voor breien maar door haar spierpijn heeft ze dat moeten
opgeven. Bedankt dat ik mocht langs komen, ik wens jullie nog veel wandelplezier en we zien
elkaar wel op een of andere wandeltocht.
Ronny

Op maandagavond werden we tijdens ons diner in de buitenlucht getrakteerd op een muzikaal
optreden door de plaatselijke muziekschool. Het was een muziekensemble met zeker 20 personen.
Op de tonen van “tulpen uit Amsterdam” hebben Daniël en Diana zich gewaagd aan een dansje.
Dinsdagmorgen na het ontbijt, tijd om de valiezen te maken. Na het inladen van de bagage hadden
we nog een vrije voormiddag en tijd om Bollendorf nog eens te verkennen. Na nog een lekker
middagmaal zijn we teruggekeerd naar Gits.
We hebben een zeer mooie, warme en zonnige vakantie gehad in een heel vrolijk en aangenaam
gezelschap. Bedankt allemaal !!!!

Een woordje van dank - Aan iedereen die er voor gezorgd heeft dat onze vakantie zo vlekkeloos verlopen is.
- Aan alle wandelaars voor hun stiptheid en hun positieve instelling.
- Aan de fotografen voor het schieten van zoveel prachtige beelden.
- Aan Rika ,Erna, Bernard, Daniel en William voor hun bijdrage in de organisatie.
PS: raar maar waar – het begint al te knagen voor 2023.
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Clubnieuws
TE ONTHOUDEN DATA :
Op zaterdag 12 november gaat ons jaarlijks feest door in d'Oude Melkerij, Stationsstraat 143b,
8830 Gits. Uitnodiging en een inschrijvingsstrookje bevinden zich elders in dit tijdschrift.
Op zaterdag 19 november gaat onze jaarlijkse verrassingswandeling door vanuit de nieuwe
sporthal van het Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat, Gits. Vanaf 13 uur kan er 6 of 12
kilometer gewandeld worden.
Breng gerust je vrienden, kennissen, buren, familie of collega’s, die graag wandelen, mee en
laat ze kennis maken met onze club en de familiale sfeer van onze club.
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’.
Vergeet uw tochtenblad(en) – waarop u duidelijk uw naam, voornaam en adres vermeld - en
wandelboekje(s) van het afgelopen twee seizoenen niet!! Terwijl u aan het wandelen bent,
worden ze nagezien en worden uw punten genoteerd. Naargelang het aantal punten dat u
bijeengestapt hebt, ontvangt u op ons jaarlijks feest of bij de Blasiustocht 2022: 1 waardebon
(40 punten), 2 waardebons (80 punten), 3 waardebons (120 punten) 4 waardebons (170 punten)
of 5 waardebons (190 punten en meer). Iedere bon heeft een tegenwaarde van 5 €. Deze
waardebons kunt u volgend jaar gebruiken voor uw aankopen in onze clubshop, voor deelname
aan een van onze ééndaagse busreizen of voor het jaarlijks souper.
Enkel wandelingen opgenomen in 'Walking in Belgium' 2021 en 2022 én waarvoor u een
stempel hebt door de inrichtende club kunnen opgenomen worden in uw puntentabel. Komen
dus niet in aanmerking: wandelingen ingericht door Okra, knooppuntwandelingen, eigen
ontworpen tochten, Westtoer wandelingen,...
U kunt uw lidmaatschap ook hernieuwen door het verschuldigde bedrag over te schrijven op
rekeningnummer BE29 9799 5164 3864 (BIC: ARSPBE22) van Voetje voor Voetje. In dit
geval stuurt u uw puntentabel naar Bernard D’Hoop, Beversesteenweg 373, 8800 Roeselare.


Aandacht : Overschrijvingen dienen ten laatste tegen dinsdag 8 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.
ALLEEN WIE ZIJN LIDMAATSCHAP HERNIEUWT, ONTVANGT ZIJN
WAARDEBONS VAN HET VOORBIJE SEIZOEN

Clubnieuws
Vanaf zondag 20 november begint het wandelseizoen het nieuwe seizoen 2023 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 blijft behouden.
Op zondag 4 december, gaat de 11e Kerstmarkt-wandeling door in de nieuwe sporthal van het Dominiek
Savio Instituut, Koolskampstraat in Gits. Tijdens deze wandeling, waarvan alle opbrengsten ten goede
komen aan de motorisch gehandicapte kinderen van het Instituut, kunt u 4, 6, 10 of 20 km stappen en
kennis maken met de wijk Onledemolen.
Op zaterdag 17 december gaat onze tweede eendaagse busreis door naar Mechelen.

ETENTJE HELPERS
Het etentje voor de helpers gaat door op vrijdag 28 oktober vanaf 19.00 uur in Sporthal Ogierlande
Alle clubleden die meegeholpen hebben aan een wandeling in 2021/2022 worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het gra s etentje. Hun niet-meehelpende partner betaalt 25 €. Helpers die na de Rhodesgoedwandeling nog niet ingeschreven zijn, dienen enkel onderstaand inschrijvingsstrookje ten laatste op 20 oktober aan één van de bestuursleden
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(johan@voetjevoorvoetje.net)
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Daniel

(daniel@voetjevoorvoetje.net)

Inschrijfstrookje etentje helpers op vrijdag 28 OKTOBER 2022
Volgende personen (familienaam en voornaam) hebben geholpen op één of meerdere van de wandelingen in de hierboven vermelde periode:
Wandeling :………………………………………………………
Eerste persoon:…………………………………. Tweede persoon:…………………………………
Derde persoon:…………………………………. Vierde persoon:…………………………………

drankje naar keuze.

Hartelijk dank aan al degenen die meegegaan zijn in de optocht in Ieper

WANDELINGEN VOETJE VOOR VOETJE GITS
KALENDERJAAR 2023
ZATERDAG 4 FEBRUARI : BLASIUSTOCHT
vanuit Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, GITS
met volgende afstanden : 4, 6, 10, 15 en 20 kilometer
gratis 2 pannenkoeken voor iedere deelnemer
WOENSDAG 5APRIL: GODELIEVETOCHT
vanuit zaal Driehove,Gitsstraat 287, ROESELARE
met volgende afstanden : 5, 10, 15 en 20 kilometer
DINSDAG 13 JUNI : AKKERTOCHT
vanuit zaal ‘De Akker’, Oude Rozebekestraat 53, HOOGLEDE
met volgende afstanden : 4, 7, 12, 16 en 19 kilometer
ZATERDAG 22 JULI : RHODESGOEDTOCHT
vanuit Cultureel Centrum De Tassche, Roeselarestraat, ARDOOIE
met volgende afstanden : 5, 10, 13, 15, 18 en 21 kilometer
ZONDAG 3 SEPTEMBER : STOOMTUIGWANDELING
vanuit Sporthal ‘Ogierlande’, Torhoutstraat 6, GITS
met volgende afstanden : 4, 6, 10, 16, 21 en 30 kilometer
Z0NDAG 1 OKTOBER : RONDOM ONLEDEMOLEN
vanuit Parochiaal Centrum, Izegemseaardeweg 26, Beveren-Roeselare
met volgende afstanden : 4, 7, 12, 18 en 24 kilometer
VRIJDAG 3 NOVEMBER : WANDEL MEEDAG
vanuit zaal Geitenhove, Amersveldestraat 55, HOOGLEDE
met volgende afstanden : 4, 7, 11, 15 en 18 kilometer
ZONDAG 3 DECEMBER : KERSTMARKTTOCHT
vanuit de Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, 8830 GITS
met volgende afstanden : 4, 6, 12, 15, 18 en 21 kilometer
de opbrengsten van deze tocht gaan naar de motorisch gehandicapte kinderen van het
Dominiek Savio Instituut

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, overal komt men Voetje voor Voetje tegen ...
Waar hebben wij de voorbije maanden gewandeld ???
DATUM
11/6
11/6
16/6
17/6
18/6
18/6
18/6
19/6
19/6
21/6
22/6
25/6
25/6
25/6
26/6
26/6
26/6
26/6
28/6
2/7
3/7
3/7
8/7
9/7
9/7
9/7
9/7
10/7
10/7
10/7
10/7
12/7
16/7
17/7
17/7
19/7
20/7
21/7
21/7
23/7
24/7
28/7
31/7
2/8
5/8
6/8
6/8
6/8
7/8
7/8
9/8
13/8
13/8
14/8
14/8
14/8
15/8
15/8
17/8

WANDELTOCHT
SLOEBERTOCHT ZWALM
WAREKENTOCHT WAARDAMME
RONDOM DE KIJKUIT BEERNEM
NACHT VAN VLAANDEREN
LEDEGANCK-MADOUTOCHT EEKLO
BATJESTOCHT TORHOUT
ZEEHAVEN BRUGGE WANDELING ZEEBRUGGE
POELBERGTOCHT TIELT
HAVERLOTOCHT ASSEBROEK
AVIFLORATOCHT INGELMUNSTER
ZILVERBERGSTATIETOCHT RUMBEKE
PAARDENVISSERSTOCHT OOSTDUINKERKE
GULDENSPORENTOCHT AVELGEM
PEERDEVISSCHERSTOCHT OOSTDUINKERKE
MEERSENTOCHT SCHELLEBELLE
RONDEPUTTOCHT HERTSBERGE
VOETTOCHT DER VLASSTREEK SINT-DENIJS
EENHOORNTOCHT AV OOSTBURG
HOOITOCHT DEERLIJK
DREVENTOCHT DEURLE
POTTEBREKERSTOCHT HEUVELLAND
VOETTOCHT TE LAUWE
BARBECUETOCHT WERVIK
ADRIAAN BROUWERTOCHT OUDENAARDE
BREYDEL EN DECONINCKTOCHT SINT-ANDRIES
TIELT ZOMERT KANEGEM
WANDELHAPPENING AAN DE IJZER DIKSMUIDE
RONDE VAN DE VOORKEMPEN MERKSEM
GULDENSPORENTOCHT AALTER
BARBECUETOCHT OTTERGEM
GAVERSTOCHT HARELBEKE
MEERHOEKTOCHT SINT-ELOOIS-WINKEL
SINT-GERMANUSTOCHT EGEM
TWEE LANDENTOCHT ASSENEDE
BEACH WALK LOMBARDSIJDE
AVIFLORATOCHT INGELMUNSTER
RONDOM DE KEIGNAERT OOSTENDE
WITSOONETOCHT KROMBEKE
GRENSKREKENTOCHT LAPSCHEURE
RHODESGOEDTOCHT ARDOOIE
BEBLOEMINGSTOCHT STADEN
CONGETOCHT ZARREN
STRIPFIGURENTOCHT MIDDDELKERKE
TURFHAUWETOCHT LICHTERVELDE
MARULTOCHT ZONNEBEKE
ZOMERTOCHT APPELTERRE
VLASTOCHT GRAMMENE
KRINKELTOCHT OOSTROZEBEKE
KASTELENTOCHT VINDERHOUTE
KASSEILEGGERSTOCHT EERNEGEM
AVIFLORATOCHT INGELMUNSTER
VELODROOMTOCHT MOORSLEDE
MIDDDELKERKE WANDELT
Ronde van Vlaanderen voor wandelaars OUDENAARDE
STORMVOGELTOCHT OOSTENDE
't ZOMERT IN DE PALINGBEEK ZILLEBEKE
HALFOOGSTTOCHT WEVELGEM
BULSKAMPVELDTOCHT HERTSBERGE
IJSJES MIDWEEKTOCHT ERWETEGEM

AANTAL
DEELNEMERS
1.950
1.306
537
2.777
375
420
486
846
321
806
492
1.280
453
437
1.704
860
940
334
770
1.567
674
829
580
1.605
550
793
303
715
1.219
1.105
1.064
475
1.140
669
794
313
305
916
593
1.248
1.254
575
1.099
864
840
1.347
1.262
836
1.563
789
854
562
301
941
505
677
698
1.153
836

VVV
GITS
5
33
11
11
2
17
2
40
6
28
25
5
11
5
3
20
16
2
24
16
15
14
21
3
2
30
4
2
8
2
31
20
48
2
14
13
2
23
23
73
59
23
13
25
30
2
7
39
3
29
25
19
2
2
4
22
17
11
1

BEHAALDE
PLAATS

29
9
7
10
14
4
16
5
10
5
5
23
11
5
32
11
17
13
8
19
9
13
7
25
18
7
8
19
21
26
9
4
4
21
10
6
10
9
19
2
4
7
16
7
6
23
19
4
31
5
7
9
12
21
13
7
8
19
15

18/8
20/8
21/8
21/8
21/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
27/8
27/8
28/8
28/8
28/8
31/8
1/9
2/9
2/9
3/9
3/9
6/9
4/9
6/9

STROPKESTOCHT SINT-DENIJS-WESTREM
KLOEN ZOMERWANDELING
OOGSTTOCHT MERKEM
KERMISTOCHT RUISELEDE
MAROLLENTOCHT SIJSELE
VIERDAAGSE VAN DE IJZER OOSTDUINKERKE
VIERDAAGSE VAN DE IJZER DIKSMUIDE
VIERDAAGSE VAN DE IJZER POPERINGE
VIERDAAGSE VAN DE IJZER IEPER
ZOMERTOCHT SCHUIFERSKAPELLE
ZOMERTOCHT AARTRIJKE
MOTE-MOLENTOCHT WERVIK
ZONNETOCHT ZONNEBEKE
HOWITZERTOCHT DESSELGEM
RAVENSTEIN WINETRAIL KRUISEKE
TERUG NAAR DE NATUURTOCHT TORHOUT
BROUKENTOCHT WERKEN
KERMISTOCHT SINT-JORIS
HAGELANDSE 101 LEUVEN
DWARS DOOR HET KAMPVELD WAARDAMME
ELFBERGENTOCHT Flanders Summits WESTOUTER
ELFBERGENTOCHT WESTOUTER
STOOMTUIGWANDELING GITS
ARDOOISE WEEKDAGTOCHT ARDOOIE

780
892
584
1.584
365
5.011
4.646
5.382
5.029
567
769
368
928
607
403
639
259
566
617
464
688
789
692

7
42
28
26
6
19
20
19
19
14
32
4
32
12
4
18
11
6
1
16
5
14
78
38

14
2
4
13
14
18
18
18
20
10
5
13
7
11
3
5
5
13
11
9
9
1
2

KLASSEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP
Na de Ardooise weekdagtocht op dinsdag 6 september staat onze club, met 5.612 punten nog
steeds aan de leiding in 'Afdeling 3'. Verder in het klassement volgen Wandelclub Nieuwpoort
met 5.123 punten, Postiljon Wandelclub Merelbeke met 4.962 punten, Wandelclub 'Vier op
een Rij' Zedelgem met 4.956 punten en op de vijfde plaats de Houtheimstappers
Steenokkerzeel met 4.680.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken,
Decoratietechnieken met oog voor detail en duurzaamheid.

Jens Vansteelandt
Noordabeelstraat 83,
8830 Hooglede (Gits)

0470 68 35 74
Info@sdjensvansteelandt.be
www.sdjensvansteelandt.b

/HHQERVVWUDDW&*,76

