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Woordje van de voorzitter
Beste wandelvrienden, beste clubleden,
De vakantie ligt terug achter ons, de schoolgaande jeugd mag
zich ook stilaan klaar maken voor een nieuw schooljaar.
Onze voettocht was weer een succes we hebben met 1550
wandelaars afgeklopt, ook een verkoelend ijsje aan de ijskar
was mooi meegenomen met het warme weer.
Onze reis naar het magische Slovakije was een met veel
hindernissen,Dorine Vandevoorde en Eric Vanthournout hebben hun pen boven gehaald om
zeer mooie reisverslagen te schrijven, waarvoor mijn dank, we kunnen ze jammer genoeg
niet allemaal in ons clubblad opnemen. Wie het reisverslag per dag wil nalezen kan zich
wenden tot onze web pagina.
Ondertussen is ook onze Einde Vakantie tocht voorbij met toch nog 904 wandelaars die het
zeer warme weer hebben getrotseerd. Zo zie je maar… te warm weer is ook niet goed voor
een grote opkomst. Als voorzitter wil ik graag onze trouwe medewerkers bedanken voor
de geleverde inzet.
We mogen al denken aan onze volgende tocht “De Open Grenstocht” met de gekende
wafels en Picon.De parcours zijn bijna klaar.
Voor onze bijkomende busreis naar de wandelbeurs in Mechelen gekoppeld aan een
wandeling in de namiddag naar Booischot zijn er nog plaatsen vrij.
Met trots stellen we een nieuw trainingsvest voor. Sommigen konden er al kennis mee
maken en uitproberen. Alle andere leden krijgen hiervoor de kans op de Open Grenstocht.
Ik wens iedereen nog veel wandel plezier

Marnix
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Wandelkalender September – Oktober
Voor verdere info van onderstaande wandelingen zie in uw Walking
Deze kalender is niet verplicht te volgen deze vervangt niet de Walking
1/09

Voetje vr. Voetje – L – 3 ptn

Sporthal Ogierlande Gits

7/09

Scheldestappers – y

Voetbalkantine Vurste

Heuvellandstappers – y – M – D

OC Uytendale Westouter

8/09

Textieltrekkers x-L–H– y– M – 5 ptn

De Stringe Vichte

11/09

Brigandtrotters x – y – 3ptn

Sportstadion Ingelmunster

14/09

Hanske De Krijger y

Parochiezaal Ename

15/09

Natuurvrienden Deinze y– L– z – 3 ptn

VTI Deinze

Duintrappers L – y – J – 3 ptn

Sporthal De Bamburg Lombardsijde

21/09

De Kruishoutem trotters y

Zaal De Arend Wortegem Petegem

22/09

WSV Wervik L -H- y – 3 ptn

Sportzaal De Pionier Wervik

28/09

Voetje voor Voetje

C.C. De Tassche Ardooie

29/09

De Smokkelaars Stekene - y

Zaal ’t Helleken Stekene

WSV Natuurtuin G. Desloovere

Freinitschool De Baai Kortrijk

Wandelbeurs – Ivas Itegem y BR 4 ptn

Mechelen - Booischot

5/10

Margrietestappers - y

OC De Schouw Lichtervelde

6/10

De Waterhoekstappers

OC Otegem Otegem

12/10

VVelodroomvrienden

De Bunder Moorslede

13/10

Nooit Moe Boezinge y

OC Ten Vrielande Boezinge

Vier op een rij Zedelgem L – y

De Groene Meersen Zedelgem

19/10

De 12 u van Lauwe – y – x – E 4 ptn

Zaal Barthel Rekkem

20/10

Drevestappers Zonnebeke y

PC De Craeye Passendale

26/10

Westhoekstappers - y

OC Voormezele

27/10

WSK Marke y – z – x – 3 ptn

BS De Zuiderkouter Stasegem

Legende 2019

L = Promotocht 3 ptn
Br = busreis 4 ptn Et = eigentocht 4 ptn
x = Leie-Schelde vrienden tocht 3 ptn
L + x = 5 ptn
y = kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis, moeten toch inschrijvingskaart vragen
z = mogelijkheid tot GPS wandelen
A = Wandeltrofee Brugs Ommeland
D = Wandeltrofee West Vlaanderen
H = Walk-on – Wandelcriterium
J = Wandeltrofee Kust wandelt
M = tocht met 42 km

Waar niets is ingevuld = gewone tocht 2 ptn
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Prettige wandelingen
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Club en Gezin

September  Van Biervliet Laurette, Vercruysse Jasmine, De Backere Jose, Verkruysse
Gino, Blomme Jean Pierre, Ghysels Rosette, Brouckaert Dries, Durieu Luc,
Vercaemer Arthur, Balduck Frank, Decorte Eve, Thevelen Robert, Delporte Roger,
Geeraert Romaan, Debie Danny, Martin Bart, Vanmarcke Marc,
Pattijn Amber

Oktober  Delefortrie Linda, Vandevoorde Dorine, Vannesche Benoit, Verfaillie
Luc, Cousinne Dorine, Pauwels Marijke, Coene Elisabeth, Crepeele Catleen,
Dejonckheere Marie Jozef, Demuynck William, Dewitte Bart, Blondeel Dominique,
Van Den Berghe Marie-Paule, Deman Annic, Dejaeghere Sofie, Goethals Brigitte,
Castel Michel, Vanoutryve Christine, Delaere Marleen, Casteur Paul, Bekaert Geert

Verslagen, foto’s over busreizen, Slowakije,…
zijn terug te vinden op onze site:
www.de12urenvanlauwe.be
Heb je zelf iets dat je wilt melden
in het clubblad? stuur het naar annie.vdb@gmail.com
op de website? Stuur het naar 4takt@telenet.be

In Memoriam
Met droefheid vernamen wij het heengaan van
De heer Etienne Villlers op 4 juli
Echtgenoot van Laurette Van Biervliet
Beste wandelvriend,
Een grote wandelaar was je niet, maar door de jaren heen heb je wel
1000den liters verse soep gemaakt op onze wandeltochten. Je was van
heinde en ver bekend als “Etienne de Soepman”.
Oprechte dank voor al die jaren inzet voor de club.
Innige deelneming aan de familie vanwege het bestuur en alle leden van de Wandelclub.

Rust Zacht !
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Vakantiegroeten



Hallo aan alle leden van de 12 uren van Lauwe
groeten uit des Hautes-Pyrénées
Sonia & Etienne

Heel veel zonnige en warme groeten uit het 
mooie Lavandou.
Annie & Jean-Marie

 Héél warme groeten uit het wondermooie
Clamensane in Alpes de Hautes Provence
Amber, Bart & Annie

Zonnige groetjes van La Londe 
Hier super mooi weer, relax en af en toe
een aperitief.
Sylvio, Sandrine & Arthur



Warme groeten uit San Migeul
van Pascal, Nathalie
en de kids
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Weg met de bus
busreis 4: ESSEN
Onze volgende busreis op zondag 13 oktober gaat naar Essen in
de provincie Antwerpen. We zijn te gast bij de SintJansstappers.
Zij organiseren de 27e Rose Gronontocht.
Je kan er kiezen tussen 6 – 12 – 18 – 25 of 35km.
De 6 km gaat traditioneel naar de Wildertse Duintjes, een mooie
bosomgeving met een wirwar aan wandelpaadjes.
De 12 km gaat door een landelijke en beboste omgeving naar het
klooster van de Redemptoristen. Daar is een rustplaats
voorzien in de Rouwmoerhoeve en wandelen we door de meer dan
honderd jaar oude kloostertuin die nu in bezit is van Kempisch
Landschap en waar grote vernieuwingswerken aan de gang zijn.
Terug naar de startplaats wandelen we door de weekendzone en de Wilderste Duintjes (met een wirwar
aan wandelpaadjes).
De 18 km maakt een lus door een hoofdzakelijk open
landbouwstreek. We wandelen langs een beek die hier
de Oude Moervaart heet en later overgaat in de
Spillebeek die dan in Nederland luistert naar de naam
De Zoom (van Bergen op Zoom). Ook andere
benamingen herinneren ons aan het verleden met
turfwinningen in deze streek. Zo bvb. de Papenmoer.
Ook de benaming Wolfsheuvel doet denken aan een ruig
verleden.
De 25km gaat langs de Groenendries naar de
noordelijke uitlopers van het gebied van de
Kalmthoutse Heide. Via de Staartse Duinen en de Wolfshoeve bereiken we het Nederlandse Huijbergen
waar een rustplaats voorzien is. Op de terugweg gaan we over een hoge duin, de Pilberg, een kampduin
zoals er rond Huijbergen veel liggen. Ook hier herinneren veel namen aan de turfwinningen uit het
verleden.
De 35km maakt een lus van 10 km richting Kalmthout, en dit over voornamelijk rustige landbouwwegen, om
terug aan de vertrekzaal te komen voor een eerste rust. Nadien volgen zij de 25 km.
Inschrijven kan op het secretariaat bij Marie-Madeleine na een belletje op 056/40.08.02 of
0474/47.58.81 of via mail : vianemm@skynet .be
De prijs bedraagt 12 EURO /persoon (inschrijving wandeling in begrepen). Je kan betalen hetzij contant
op het secretariaat of door overschrijving op rekeningnummer BE90 4655 1684 5132 Met vermelding :
bus Essen + aantal personen. Je bent pas ingeschreven na betaling.
Eén week vooraf krijg je alle praktisch info (juiste opstapplaats en vertrekuur) vanwege het bestuur.
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Busreis 5: SCHAFFEN
Op zondag 30 november organiseren wij onze laatste busuitstap van dit jaar, en dit naar Schaffen.
Zij richten hun Swinnetou Spoor wandeltocht in. Dit
is de laatste Te Gek –wandeling van dit jaar onder
het peterschap van Guy Swinnen.
Jullie kunnen kiezen tussen 4-6-12-20 of 30km.
De wandeling van 4 km. speelt zich voornamelijk af
op verharde landelijke wegen die omgeven worden
door weilanden en verkavelingen.
De 6 km. trekt verder naar de bossen van Hees en bij de 9 km. krijg je nog meer eindeloze paadjes
doorheen de bossen.
Met de 13 km. wandel je naar het centrum van Diest, waar je de mogelijkheid krijgt uit te rusten in de
sporthal van het psychiatrisch ziekenhuis St.Annendael. Je krijgt er tevens de unieke mogelijkheid door
de tuin en de galerij te wandelen.
Met de 22 km en 31 km maak je een lus van St.Annedael rondom Diest. Je wandelt door de Warande, het
stadpark gelegen op een helling in de stad. Je wandelt door ‘de Halve Maan’, het provinciaal domein van
Brabant.

Inschrijven kan zoals steeds op het secretariaat bij Marie-Madeleine na een belletje op 056/40.08.02 of
GSM 0474/47.58.81 of via e-mail : viaene.mm@skynet.be
De prijs bedraagt voor deze busuitstap 12€/persoon .
Je kan betalen hetzij contant op het secretariaat of door overschrijving op rekeningnummer BE90 4655
1684 5132.
Met vermelding : bus + aantal personen. Je bent pas ingeschreven na betaling.
Eén week vooraf krijg je alle praktische info (juiste opstapplaats en vertrekuur) vanwege het bestuur.

puzzelplezier
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Secretariaatsberichten
Beste clubleden
Hopelijk hebben jullie allen een mooie vakantie gehad met veel
wandelgenot!
De mijne moet nog beginnen dus van 2/09/2019 tot en met
09/09/2019 zal het secretariaat gesloten zijn. Even mijn hoofd leegmaken om er dan weer tegenaan te
gaan voor de eindejaar rituelen zoals de Grenstocht met zijn heerlijke wafels, de vernieuwing van het
lidgeld die kan gebeuren op deze dag om dan op 16/11/2019 uw nieuwe lidkaart op te halen. Hier kan je
dan ook nog uw lidgeld vernieuwen
Hier zijn alweer enkele wijzigingen aan de hand het zal nu weer een PVC kaart zijn die zogezegd 2 jaar
zijn dienst moet doen let op deze is dan geldig van 01/01/2020 tot en met 31/12/2020 dan dien je op
nieuw uw lidgeld te betalen voor 2021. Indien je het niet betaald zal je de volle pot moeten betalen.
Nog wil ik de 904 personen bedanken om deel te nemen aan onze laatste Einde vakantietocht te
Deerlijk. En zeker al onze medewerkers die ook last hadden van de hevige warmte met name 3de
hittegolf voor dit jaar

Nieuw
Extra busreis naar De wandelbeurs te Mechelen met daaraan
gekoppeld een wandeltocht te Booischot. Er zijn hier nog enkele
plaatsen vrij het moet niet altijd grote km vreten zijn op de beurs
zie je hoe het wandelgebeuren probeert mee te zijn met de tijd.
Daarna nog even onze benen strekken in Booischot.
Nog even jullie aandacht aub.
Wanneer je e-mailadres gewijzigd is stuur een e-mail naar het secretariaat en dan sla ik het correcte op.
Waarvoor dank.

Welkom aan de nieuwe leden
Knockaert Patrick uit Lauwe
Nuttin Francis uit Lauwe

Respecteer het start uur
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Organiseert op

Wandelclub
De 12 uren van Lauwe

WOENSDAG 11 september
2019

27ste Open Grenstocht

17de NAZOMERTOCHT
Startplaats: Sportstadium
Bollewerpstraat
INGELMUNSTER
Starturen:

Zaterdag 19 oktober 2019

4 - 7 – 14 - 21 km
Wandelen langs en over de Franse Grens in de voetsporen van de
smokkelaars.

Start: Zaal Barthel

7u – 15u.

Moeskroenstraat 525, Rekkem

Afstanden:
7 - 13 - 18 km

Start van 7u tot 15u
Inschrijving: 1,50€ - Leden korting 0,40€

Inschrijving: € 2,50
€ 1,50 federatieleden

Gratis bedeling van

Kinderen tot 12 jaar gratis.

Jongeren – 12 j. gratis

Kleinste afstand toegankelijk voor rolstoelwagens.
Aankomst dient vóór 18.00 u bereikt.
Bereikbaarheid: NMBS-station Ingelmunster, en
belbus (059/56.52.56) naar halte 80 (stadion).

VU: Patrick De Croix, Kouterweg 6, 8870 Izegem – Vrij van zegel – art. 198
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Copy-service INFONO 051/308801

Leie-Scheldetrofee
Info: Viane Marie Madeleine – tel.056/40 08 02
viane.mm@skynet.be

Donderdag 31 oktober 2019
14e ZAAITOCHT

DE
D TEXTIELTREKKERS VICHTE
Start: OC DE MENSINDE
Westdorp 3, 8573 Tiegem
Start van 7.00u tot 15.00u
6 - 12 - 18 - 24 km
Leie-Scheldetrofee
Prachtige wandeling rond de Tiegemberg met zijn talrijke stenen voetwegels. Heerlijke
vergezichten over de Scheldevallei. We gaan door het Sint-Arnolduspark met zijn
eeuwenoude bron, terrasvijvers, merkwaardige bouwsels en bosgebied. Het SintArnolduspark van Tiegem was vroeger een bedevaartsoord, nu vormt het tegelijk een enig
stukje natuur en een domein van rust en ontspanning.

Inschrijfgeld: leden € 1,50 – niet-leden € 2,50 – Kinderen onder 12 jr. gratis
www.de-textieltrekkers.be
Met medewerking
van de gemeente
Anzegem

Parochie Sint-Bavo Lauwe 140 jaar organiseert op zaterdag 28 september 2019 een:

Jubileum Fietstocht/ 2 Wandeltochten

Bekijk Lauwe en omgeving vanuit een ander gezichtspunt met vleugje religiositeit, natuur, cultuur en erfgoed.
Wandeltocht 1:Lauwe 7 km(5 kerkwegels -3 hoeven – 4 kapelletjes)
Wandeltocht 2: Lauwe 10 km: (4 kerkwegels -5 hoeven – 5 kapelletjes)
Fietstocht: 25 km: Lauwe, Rekkem, Aalbeke, Marke( 9 hoeven – 11 kapelletjes – 5 kerken – 6 onroerend erfgoed, 3
bezienswaardigheden)
Starten: Van 9 tot 15 uur kan gestart worden aan de Verrijzeniskerk , Spoorwegstraat 92, 8930 Lauwe
Deelname: € 2,- per persoon, maximum € 7,- per gezin. Een leuk aandenken ontvang je na de inspanning.
Het wordt genieten van het landschap, vergezichten, kapelletjes, kerken, historische boerderijen, rustige graspad en
bospaden, kerkwegels, veldwegen, doorsteekjes in wijken. De drie routes zijn bewegwijzerd.
Alles is doorspekt met“petites histoires”. Bij bijzondere locaties krijg je via duidelijke infoborden de nodige uitleg.
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Eindklassement 31e Voettocht te Lauwe
Organisator: De 12 uren van Lauwe (5217)
Datum: 07/07/2019
Totaal aantal deelnemers (clubleden)

1214

Aantal niet-aangesloten wandelaars

277

Aantal andere en buitenlandse clubs

28

Subtotaal

1519

Aantal medewerkers

31

Totaal

1550

Plaats

Clubnaam

Clubnr

Aantal

1

WSV De Brigandtrotters vzw

5245

111

2

De 12 uren van Lauwe

5217

97

3

De 7mijl-stappers Moorsele

5411

81

4

WSK Marke vzw

5012

67

5

Wervikse Wandelsport Vereniging vzw

5061

64

6

De Textieltrekkers vzw Vichte

5361

63

7

Drevestappers Zonnebeke

5542

58

8

De Heuvellandstappers vzw

5089

56

9

Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw

5499

51

10

WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

5328

49

11

De Spartastappers Ardooie vzw

5391

47

12

Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw

5207

42

13

Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw

5216

40

14

't Wandel Voetje vzw

5526

35

15

Watewystappers Tielt

5423

25

16

De Warden Oom Stappers vzw

5256

23

17

De Margrietestappers vzw

5276

21

18

De Witsoone Stappers Krombeke

5180

20

Wandelclub 'De Westhoekstappers'

5205

20

19

De Winkelse Stappers

5323

16

20

De Waterhoekstappers Heestert

5345

15

21

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

3140

13

22

Wandelclub Nieuwpoort v.z.w.

5303

12

Velodroomvrienden Moorslede

5347

12

Aviflorastappers Ingelmunster

5493

12

Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw

5137

11

Kreketrekkers Kortemark

5412

11

Mont-Marche Tournai

HT 075

11

Godelievestappers Ruddervoorde vzw

5059

10

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

3105

10

23

24

14

Moeskroenstraat 700 – 8930 Rekkem

Tel. 056 411 421

info@aubeaujardin.be

IDEAL CARS
Kreupelstraat 5
8510 Bellegem
Tel. 056 22 44 09
www.idealcarsbellegem.be
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Opengrenstocht 2019

We starten uit onze vertrouwde zaal Barthel in Rekkem.
Dit jaar hebben we opnieuw gekozen voor 3 lussen van ongeveer 7 km, waaronder er 2 verdeeld zijn
in nog een kleinere afstand.
Lus 1 trekt langs veldwegels en het Diefhondbos via rustige wandelwegen terug naar de zaal.
Lus 2 trekt langs smokkelpaadjes Frankrijk in, om zo door binnenwegen de zaal te bereiken.
Lus 3 stapt door de Kloosterhoek naar het natuurdomein, om via smokkelpaadjes ook Frankrijk in te
stappen. Via een oud smokkelpad bereiken deze ook de zaal Barthel, waar de geurende
12 uren – wafels hen opwachten.

Verslag 8 – daagse wandelvakantie te Malatiny Slovakije
Op zondag 28 juli vertrokken we met de 12 uren van Lauwe en WSK Marke voor een wandelvakantie in Slovakije. Enkele dagen
geleden kregen we bericht dat we om 2u45’ aan de sporthal in Lauwe moesten verzamelen. Omstreeks 2u trokken we de voordeur
dicht en begaven ons naar de parking. Met valiezen op wieltjes was het niet zo lastig om die 400 m te voet af te leggen. De één
na andere kwam toe maar om 2u45’ was er geen bus te bespeuren. Om 3u10’ reed de spelersbus van Zulte Waregem de parking
op, laadde de valiezen in en de wandelaars namen plaats op de bus. Vervolgens reden we richting Lange Munte te Kortrijk waar
we de groep wandelaars van WSK Marke oppikten. Om 3u30’ vertrokken we richting luchthaven.
De voorzitter van de Markse club heet ons welkom, maar voegt er onmiddellijk een slechte boodschap aan toe: “Eén van de
deelnemers heeft gisteren nog naar de vluchten gekeken en gezien dat onze vlucht naar Wenen, van 6u50’, was geannuleerd”.
Het organiserende reisbureau CTT uit Dottenijs was gisteren niet bereikbaar en op het noodnummer was het een ingesproken
bandje. We trokken dus een waar avontuur tegemoet.
In Zaventem aangekomen namen we onze bagage en begaven ons naar de vertrekhal. Daar stond onze vlucht SN 2901 inderdaad
gecanceld. Beide voorzitters legden hun oor te luister bij Brussels Airlines. Na lang overleg kwamen ze tot een redelijke oplossing.
De groep kon in de namiddag vertrekken met de vlucht van 15u10’. We kregen als compensatie een bon van 15€ om iets te eten
en drinken. Het slechte nieuws was dat 2 personen, Marc en ikzelf, om 11u10’ afzonderlijk een vlucht moesten nemen naar
Frankfurt en daar dienden over te stappen om 12u50’ op de vlucht naar Wenen. Ieder kon zijn bagage al kwijt aan de betreffende
incheckbalies om dan vervolgens onze beurt af te wachten voor de douanecontrole. Voor ons beiden geen probleem en om
10u40’ zochten we onze gate op. Vlucht al met 10 minuten verlaat. Geen probleem, we wachten rustig af. Het moment was
gekomen om afscheid te nemen van onze wederhelft en ons avontuur kon beginnen. Na een vlucht van een uur bereikten we het
tarmac van Frankfurt. We bleven daar ergens ver van de terminal verwijderd staan en werden met een bus tot aan de terminal
gebracht. Daar zetten we het op een lopen want we hadden aansluiting naar Wenen. Aan de gate aangekomen waren we net te
laat, het vliegtuig zou vertrekken. De man aan de gate boekte ons onmiddellijk om maar we moesten alweer 3 u wachten voor de
vlucht van 15u50’ aan gate 13. Tijd zat om een glimp op te vangen van de luchthaven van Frankfurt en nog wat bij te praten bij
een frisse pint of geurende kop koffie. Om 15u begonnen we al te naderen naar onze gate A13. Marc wou voor alle zekerheid het
scherm nog eens checken en … geloof het of niet…vliegtuig stond klaar aan gate A58. Dan maar onze grote motor in gang
gebracht en gelopen tot aan gate A58. Uiteindelijk stegen we om 16u17’ op richting Wenen voor een vlucht van ongeveer een
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uur. De crew verwende de passagiers met een reep en een drank naar keuze. Beiden namen we een glaasje wijn in dank aan en
genoten van ons laatste uurtje samen op een trip vol met verassingen. In Wenen zochten we onze bagage op aan band 7 en kort
nadien werden we terug herenigd met de hele groep. Die bereikten 5 minuutjes na ons Wenen. Nu restte, ons nog een rit van
300 km tot ons Resort te Malatiny en konden we kennis maken met gids Johan en vrouw Marleen op de bus. In Sojka Resort
werden we verwelkomd door Gerdy en kregen nog een avondmaal. Daarna zochten we onze kamer op, uitpakken verfrissen en
het bed in. Moe maar opgelucht kropen we onder de lakens, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker!
Dag 2: wandeling aan de voet van de Lage Tartra rond Malatiny
Tegen 8u30’ begaven we ons naar het restaurant voor het ontbijt. Wat een variatie aan broodjes, beleg, groeten, fruit…
Onvoorstelbaar veel! We genieten van dat heerlijke ontbijt. Ook onze picknick voor ’s middags maken we klaar. Om 10u waren
we paraat aan de receptie. Johan geeft uitleg over de wandeling van vandaag. We starten met zijn allen samen, maar op een
bepaald punt zal gesplitst worden. De snelle wandelaars, die met hem een heel stuk meer zullen wandelen, en de wandelaars
die meer willen genieten van het landschap en het een stukje trager willen doen onder leiding van zijn echtgenote Marleen.
Het wordt een schitterende wandeling met enorm mooie vergezichten, doorheen weiden, bossen… Het is werkelijk genieten.
Rond de middag hielden we halt aan de rand van het bos. Op omgezaagde boomstammen namen we plaats om te picknicken.
De groep met de genieters kwam wat later ook aan en zetten hun bij. De groep met Johan vertrok voor een stevige kuitenbijter.
Elk op eigen tempo en bij 26° warmte stapten we tot boven aan een uitzicht. Een prachtig zicht op een stuwdam en meer. Onder
het meer lagen 14 dorpen begraven. Het was het werk van de Russen die eigenlijk een waterkrachtcentrale op die plaats zouden
bouwen. Na een redelijke afdaling kwamen we aan in het dorpje Partizanska Lupca. We kunnen wat drank en een ijsje aankopen
in een plaatselijk winkeltje. Nu nog een 3 tal km tot aan de retrobar bij de Resort. Daar genoten we nog na van een verfrissend
drankje. Ieder keerde daarna terug naar de Resort om te douchen of gebruik te maken van de welness. We spraken om 19u30’
af voor een heerlijk buffet en konden nog eens proeven van een Borovica, plaatselijk drankje aangeboden door gastheer Gerdi.
Dag 3: wandeling van Ružomberok- Vlkolinec- Ružomberok
Afspraak vandaag om 9u aan de receptie. Een touringcar zal ons tot Ružomberok brengen, een 16 km verder. De geoefende
wandelaars vertrokken vandaar te voet naar Vlkolinec. Na een korte aanloop in stad begonnen we al meteen aan een serieuze
klim. De kruisweg of Calvarieberg genoemd. Voor velen is het puffen en zweten om boven te geraken. Maar niet erg, eenmaal
boven wachten we elkaar op. Spijtig dat de mist het zicht een beetje belemmerde, maar niet erg… Het is uitstekend wandelweer.
De groep wordt opnieuw in twee gesplitst, de snelle wandelaars en de genietende wandelaars. We stapten verder door het
glooiend landschap. We kwamen voorbij de Mini Farm Sidorovo met zijn geiten, schapen, ganzen, eenden enz. We vervolgen
onze weg met nog een klim en nemen halt op een plek met een waterbronnetje. We namen wat tijd om iets te eten of drinken uit
onze rugzak. Nu volgde een moeilijke afdaling op knoestige stenen. Beneden kwamen we aan in het best bewaarde dorp van de
Karpaten, Vlkolinec. Het dorp is beschermd door de UNESCO, werelderfgoed dus. In de ‘Galeria’ kunnen we eerst onze picknick
gebruiken en daarna krijgen we nog een drankje aangeboden, een Borovica, een plaatselijke cola of plat water. En als hapje
wordt nog een soort gebak van kool geserveerd. Lekker!
In het naastliggende verlaten schooltje zijn enkele lokalen ingericht als tentoonstellingsruimte met oude materialen, opgezette
dieren, weefsels…
Om 13u zetten we onze wandeling doorheen het dorpje verder. Het is momenteel nog bewoond door slecht 30 mensen. In het
museum zijn ook hier nog een aantal authentieke kamers en materiaal te zien.
Om 14u worden we aan het kerkje verwacht om de terugweg aan te vatten naar Ružomberok. Eerst opnieuw een flinke klim en
dan voortdurend afdalen tot in de stad. Links, rechts, voor ons en achter ons…we hebben ogen te kort om het prachtige landschap
te bekijken. Voor ons doemt plots de stad op waar we heen moeten. Maar stilaan begint het over de bergen voor ons donker te
worden en horen we gedonder. Eenmaal in de stad, het is dan 15u15’, begint het water te gieten. Iedereen haast zich om zijn
regenkledij te voorschijn te halen en een schuilplaats te zoeken in een bushokje of onder een afdak. Het water valt met bakken
uit de hemel en stroomt over de asfaltweg. Gelukkig duurt de bui niet lang en kunnen we verder stappen naar ons beginpunt, het
stadhuis. We hebben hier precies 15 km afgelegd. Opnieuw een leuke wandeling vol variatie. We dalen een ferme trap af en
komen in de oude stad terecht. Nu kregen we vrije tijd tot 16u45’. Daarna bracht de bus ons terug naar de resort. Om 19u30’ is
het opnieuw genieten van een heerlijk buffet en zo zit onze derde dag, onze tweede prachtige wandeling erop.
Dag 4: Wandeling van Prosiek doorheen Prosiecka Doline (Canyon) naar Velké Borové, verder naar Oblazy (watermolen)
tot Kvačany
Vandaag om 8u30’ verzamelen geblazen. De touringcar bracht ons tot Prosiek voor een trip door de Canyon. De eerste 600 m
zijn tamelijk vlak. Na enkel minuten hielden we halt aan een bord. Johan gaf uitleg over het verloop van de wandeling. Na 300 m
hielden we terug halt. Hier staat een bijzondere paal met daarop heel wat verpakkingen die door wandelaars worden weggegooid
in de natuur: flessen, plastiek bekertjes, sigarettenpeuken, conservenblikjes… Onze gids Johan wijst ons er op dat al deze zaken
vele, vele jaren nodig hebben om door de natuur te worden afgebroken. En dan begint het avontuur. Na een korte aanloop
bereiken we de rotsen die we moeten overwinnen. Het worden echte klauterpartijen. Het begint met over een brug te moeten
lopen. Maar gelukkig iedereen helpt zijn medewandelaars. Daarna volgen grote rotspartijen. We moeten soms over smalle richels
en kunnen ons vasthouden aan gespannen staalkabels. Spijtig dat er af en toe wel tegenliggers aankomen. We moeten ook
hoogtes overwinnen door gebruik te maken van ladders. Het vergt uiteraard zijn tijd om er met de ganse groep over te geraken.
Johan geeft eerst uitleg hoe we onze voeten moeten plaatsen en dan, eenmaal bovenaan, ons via de kabel moeten optrekken.
Dat lukt bij iedereen vrij goed. Uiteraard zijn er enkelen die wel wat schrik hebben, maar iedereen geraakt over de vele
hindernissen. Zo bereiken we om 11u een grote ruimte in het bos waar we even op adem kunnen komen. Na het maken van een
groepsfoto zetten we onze avontuurlijke tocht verder. We maken een flinke klim doorheen een stuk bos waar de bomen door een
windhoos werden gesloopt. Zo bereiken we om 12u het eindpunt van de canyon. Het was een leuke tocht, uiteraard wel wat
spannend en avontuurlijk. Super! Een paal met richtingsaanwijzers duidt aan dat we nog 40 minuten moeten stappen naar ons
doel waar we onze picknick kunnen verorberen. We zetten onze tocht verder op een veldweg richting Velké Borové. We hielden
halt aan “Bufet Goral” om de dorstigen te laven en het lunchpakket te gebruiken. Om 13u35’ zetten we onze tocht verder richting
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Oblazy. We nemen links een brede weg. Op ons pad kruisen we een huifkar met toeristen. De mennen, een mooi uitgedoste
Slovaak, met twee kinderen naast zich, zingt onophoudelijk en zwaait ons vrolijk toe. We stappen verder. Bij een rotsblok met
bovenaan een dubbel kruis krijgen we van Johan daarover uitvoerig uitleg. Hij vertelt ons van Cyrillus en Methodius. Dat dubbel
kruis is het symbool geworden op de Slovaakse vlag toen het land op 1 januari 1993 gescheiden werd van Tsjechië. De heuvels
symboliseren de Tatra, de Kleine Fatra en Grote Fatra. We wandelen verder en komen om 14u aan in Oblazy. Een leuk plekje
met kabelend beekje en wat geitjes in het rond. We bezoeken een gerestaureerde watermolen. Na dit vrije moment was het terug
tijd voor het serieuzer werk. Er wachtte ons een klim van een 10 tal minuten elk op eigen tempo. Eenmaal boven was het geleidelijk
dalen tot Kvačany. Daar stond op de parking een grote tent met tafels en banken en een kiosk waar we drank konden kopen. We
werden nog getrakteerd op een fikse bui met onweer maar geen nood we zaten in het droog. De bus pikt ons hier terug op en
brengt ons veilig en wel terug naar Malatiny. Na een verfrissende douche of een saunamoment was er tijd voor een Slovaakse
avond. Er spelen en zingen 3 muzikanten die het beste van zichzelf geven en de gerechten zijn ook Slovaaks zoals een lekkere
goulash. Dag 4 zit er alweer op en na een zware maar geslaagde wandeling is het moment aangekomen voor onze nachtrust.
Dag 5: Oravsky Podzamok: vlottentocht op Orava rivier en burchtbezoek
“Oravsky Hrad”
Zuberec: bezoek aan openlucht museum
Vandaag zou het een rustige dag worden. We namen het ontbijt om 7u want
om 8u worden we op de bus verwacht. Een touringcar bracht ons tot in Oravsky
Podzamok voor een vlottentocht en een bezoek aan de burcht ‘Oravsky Hrad’.
Omstreeks 8u50’ kwamen we aan de aanlegsteiger waar 4 vlotten op ons lagen
te wachten. Per vlot namen 12 mensen plaats en 2 studenten die het vlot
besturen met een grote roeispaan. Onderweg kregen we uitleg over wat er in
het verleden gebeurde. De rivier is heel ondiep en het vlot werd genavigeerd
tussen de uitstekende rotsblokken door. Plots hadden we zicht op een burcht,
hoog op de rotsen. Het is de mooiste burcht van Slowakije wordt er ons verteld. Na een 3,5 km bereiken we de aanlegsteiger en
konden we nog meemaken hoe ze het vlot terug uit het water slepen. Als iedereen terug op begane grond was wandelden we in
groep tot aan de burcht. De gids kon de tickets ophalen en voor de fotografen een sticker om te mogen fotograferen in de burcht.
Onder begeleiding van een plaatselijke gids bezochten we de burcht. Eerst komen we aan een poort met 2 wachters. We bereiken
de tunnel en de volgende toegangspoort. Op een binnenplein krijgen we een mooi zicht op de hoge citadel. Men is ook ijverig een
dak aan het restaureren. We krijgen uitvoerig uitleg over de bewoners, de wapenschilden… We trekken naar binnen en zo verloopt
de rest van het bezoek. Kamer in, kamer uit, trap op, trap af… Inderdaad, een mooie burcht en veel te zien van wat het ooit was.
In een leefkamer worden we vergast op een vioolconcert door vier leuk ogende violistes. Een zaal is ingericht met opgezette
dieren die in de streek leven. Ook van de wolf, de luynx en de beer die in de streek leven staat een opgezet exemplaar achter
glas. In een andere zaal zijn gebruiksvoorwerpen, kledij, muziekinstrumenten… tentoongesteld. Alles veilig achter glas.
Ondertussen is het twaalf uur geworden, tijd om af te dalen naar de toegangspoort. We nemen afscheid van de gids en begaven
ons naar het dorp alwaar we in het restaurant “Hostinec Zámocá 4”een maaltijd worden opgediend. We kregen, als hoofdgerecht,
varkensreepjes met friet en, als dessert, een luchtig stuk cake en lieten het ons smaken.
In de namiddag bracht de bus ons naar het openlucht museum te Zuberec. We krijgen een Nederlandstalige handleiding en
kunnen tot 16u op pad in het 8 ha grote domein. De huisjes uit Orava zijn net als bij ons in Bokrijk opgekocht en verplaatst. Er
zijn ook enkele replica’s bij. In de huisjes zijn de kamers ingericht zoals weleer, bedden, kasten, tafels, gebruiksvoorwerpen…
Ook heel wat souvenirs worden te koop aangeboden. We moeten voortmaken willen we alle 29 huisjes een bezoek brengen. Er
is ook een kerkje aanwezig, maar spijtig genoeg kunnen we enkel tot aan het traliewerk. Iedereen is op de afgesproken tijd
opnieuw aan de bus en tegen 17 u bereiken we opnieuw het Sojka resort om de dagelijkse bezigheden af te werken, wellness,
aperitieven…
De dag wordt om 19u30’ afgesloten in het restaurant met het gevarieerde avondmaal. Alweer een aangename dag met een
zonnetje dat nog steeds van de partij was.
Dag 6: Wandeling in de Lage Tartra
Vandaag stond een wandeling in de Lage Tartra op het programma. Om 8u45’ vertrokken we met de touringcar. De bus bracht
ons via het stadje Liptovsky Mikulas naar het skigebied in de Demänovska Dolina. Daar nemen we een zetellift tot aan Jasná
Bièlapùt, 1226m hoog. Van daaruit moesten we op een ‘Twinliner’, een soort treintje dat ons op een kabelspoor naar boven hees.
We mochten in het toestel met 50 personen of maximum 4000 kg. Het was nog even wachten want het treintje was van boven
onderweg naar ons. Met 48 personen en een hond stapten we in het treintje, de deuren gingen dicht en weg waren wij. Plotseling,
halverwege de railbaan, blokkeerde het treintje. Het zou niet raar zijn dat dit ons alweer overkwam. Na luttele pogingen reed het
toestel weer achteruit. Het zou niet helemaal meer beneden geraken en daardoor konden de deuren niet meer openen. De
evacuatie kon beginnen. Na een half uur kwam de begeleider van het eindstation naar beneden, kroop op de paal en liep op de
rail naar ons toe. Hij kroop dan onderaan de trein en deed het luik, dat zich op de grond in het toestel bevond, open.
Die man kroop naar binnen, probeerde de deuren te openen, maar ook dit lukte niet. Er zat niets anders op dan ons één voor één
door het luik eruit te halen. De evacuatie kon beginnen. Ondertussen werd de bergwacht en andere hulpdienst opgeroepen om
te helpen waar nodig. Iedereen bevond zich, na een avontuur van 1u45’, terug op de begane grond. We gaven nog een applaus
voor de hulpdiensten als dank voor hun hulp. Intussen wees de klok al 12u aan en zou van wandelen niet veel meer in huis
komen.
We namen de weg terug tot aan de start van de zetellift, alwaar ons avontuur begon. We konden ons lunchpakket verorberen.
De gids zou onderhandelen om onze go pass terugbetaald te krijgen en ondertussen vertrokken we met Marleen om rond het
meer te wandelen. Het was een kort rondje en waren in geen tijd terug. Terwijl de groep wachtte op de komst van Johan besloot
ik dan maar om nog enkele rondjes te wandelen, zo verliep de tijd wat aangenamer. Enkele waren van hetzelfde gedacht en
trokken met mij mee. Na een paar rondjes keerden we terug tot aan de parking. Een bus zou ons oppikken en terug tot in Malatiny
brengen.
Om 15u30’ waren we dus terug aan de Resort. De gids besloot met de liefhebbers nog een kort wandelingetje te maken in het
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dorp maar ikzelf en nog 4 andere wandelaars besloten een andere wandeling van een 10 tal km te stappen. Tegen 18u waren
we terug aan de resort en na een verfrissende douche besloten we te aperitieven en nog wat na te kaarten over onze pechdag
waardoor we niet het mooie landschap van op de toppen van de Lage Tartra konden bewonderen. Een dag om snel te vergeten.
Dag 7: Auschwitz – Birkenau
We vertrokken om 8u met 29 wandelaars o.l.v. Gerdi naar Auschwitz.
Het is een lange rit naar Oświęcim, want zo heet officieel de stad waar
het nazikamp is gelegen. We bereiken om 11u15’ de parking van
Auschwitz. Wat een massa, en zo’n lange rij aanschuivende
bezoekers. Gewoon niet te doen voor die mensen.
Terwijl we onze picknick verorberen gaat Gerdi op zoek naar de gids.
We hebben geluk, we mogen een half uur vroeger vertrekken dan
oorspronkelijk gepland. Tegen 12u05’ zijn we met zijn allen verzameld
en luisteren aandachtig naar Gerdi. Hij zal de gehele rondleiding voor
tolk spelen en vertalen naar het Nederlands. We moeten eerst door de scanner. Daarna krijgen we een koptelefoon en een
ontvanger. We kunnen er aan beginnen. We trekken eerst door de beroemde poort ‘Arbeit macht Frei’. Het vernietigingskamp
van Auschwitz was oorspronkelijk een Poolse legerkazerne. Er staan heel wat gebouwen en die kregen onder het naziregime
een andere invulling. In een blok konden tot 700 gevangenen. We trekken diverse gebouwen in en worden er geconfronteerd
met de gruwel van de nazi’s aan de hand van documenten, foto’s, infoborden met getallen… In een ander gebouw zien we een
enorme hoop afgeschoren haren, 2 ton! Confronterend. En nog meer bezittingen van gedeporteerden: hopen schoenen, brillen,
valiezen… We trekken er ook de gevangenis in waar oorspronkelijk op wat stro moest geslapen worden, de stapelbedden en de
cellen. Er waren cellen waar de veroordeelde alleen rechtop in kon staan na een dag van arbeid. In de cel, waar ooit pater
Kolbe zat die vrijwillig de plaats van een veroordeelde innam, staan kaarsen. We komen op de plaats van het appel waar ’s
morgens en ’s avonds het aantal werd geteld. Soms moesten de gevangenen, in sobere kledij, soms uren weer en wind
trotseren. Daarna bereiken we de crematieplaats. Daar werden de lijken verbrand. Maar tot ergernis van de nazi’s was de
capaciteit te klein en ging men over naar de grote installaties. Daarmee zat de anderhalf uur durende rondleiding er op.
Om 14u10’ worden we verwacht aan de bus om dan 3 km verder te rijden naar Birkenau, het echte vernietigingskamp met vier
grote crematoria.
De wereldberoemde inrijpoort met de sporen, daar willen we eerst een groepsfoto maken. Eenmaal binnen het kamp start de
rondleiding. De bevolking van Birkenau werd verdreven en op de moerassige plaats verscheen het kamp. Van de houten
barakken resten nog enkele exemplaren. Wel getuigen de stenen schoorstenen van waar ooit die tientallen barakken stonden.
En treinwagon toont ons in welke toestanden Joden van over geheel Europa naar hier werden getransporteerd. Op het perron
maakten de nazidokters al een selectie. Een groep die rechtstreeks naar de gaskamers en verbrandingsovens werden geleid en
een groep met sterkere mensen die nog bekwaam waren om te werken. Van de crematoria resten alleen nog ruïnes, want die
werden door de nazi’s opgeblazen bij hun vlucht net voor de bevrijding. We krijgen echt gruwelverhalen te horen, hoe ze maar
een keer per dag naar het toilet mochten op een aangeduid uur… hoe ze zich slecht konden wassen, het weinige voedsel dat
ze kregen…
Na een uurtje wandelen in het kamp van Birkenau hebben we heel wat geleerd over een verleden dat zich nooit meer mag
herhalen. En toch… vandaag de dag worden in sommige landen nog echt een bewind gevoerd zoals het hier tijdens de Tweede
Wereldoorlog plaats vond.
We moeten met de bus opnieuw een lange rit terug naar Malatiny. Na een uurtje rijden belanden we in de regen en dat zal voor
de rest van de rit in de regen zijn. Om 19u15’ bereiken we het resort en kunnen we aanschuiven aan het buffet. We kunnen ons
verhaal vertellen aan de wandelaars en omgekeerd, de wandelaars vertellen ons wat zij hebben beleefd.
Dag 8: Bezoek Bratislava en terugvlucht naar Brussel
De laatste dag was aangebroken. Om 7 u was het ontbijt voorzien. We genoten een laatste maal van de heerlijke broodjes,
taartjes, cakes en fruit. Na het ontbijt was de tijd aangebroken om afscheid te nemen van de resort. De valiezen werden tot aan
de receptie gebracht en het was wachten op de bus die ons naar Bratislava zou brengen.
En of we deze week nog niet genoeg pech hadden, stond vandaag de bus, aan het einde van de weg, in panne. De
versnellingsbak had het begeven. Het euvel werd gerepareerd in een plaatselijke garage en om 9u30’ namen we eindelijk
afscheid van Gerdi en zijn team. Ondanks de vele pechmomenten konden we toch nog terugblikken op een mooie
wandelvakantie in de prachtige Liptov regio te Slovakije.De touringcar bracht ons, na een rit van 3 uren, tot in Bratislava. We
kregen door de gids Johan nog een rondleiding, in versneld tempo, door deze mooie stad. Nadien hadden we nog wat tijd om
onze maag te vullen met een hapje en een drankje. Om 15u werden we terug aan de bus verwacht om de laatste rit tot Wenen
aan te vangen. Aan de luchthaven namen we afscheid van Johan en Marleen, die ons een week lang hadden begeleid op
wandelingen in Slovakije.
Even voor 18u kunnen we eindelijk aan boord. Eenmaal iedereen op het vliegtuig zat krijgen we van de piloot de melding dat
het zeer druk is op de luchthaven en we nog eens 25 minuten zullen moeten wachten vooraleer hij een ‘slot’ krijgt om naar de
startbaan te taxiën. Om 18u35’ is het eindelijk zo ver… maar er staan nog een rij wachtende vliegtuigen voor. We kunnen
uiteindelijk opstijgen om 18u50’ uitgerekend met zo’n 40 minuten vertraging.
De vlucht zelf verloopt voorspoedig en na een uur en twintig minuten landen we in Zaventem. Het is 20u10’. Nu nog onze
bagage ophalen, stappen naar de bus parking… De buschauffeur had ons uiteraard ook eerder verwacht. Om 21u15’ kunnen
we eindelijk richting Kortrijk en Lauwe.
Onze beide reisleiders Rik en Marnix worden bedankt. Het was een schitterend wandelweek. Weliswaar met enkele akkefietjes,
maar dat kon de pret niet bederven.
Met dank aan de wandelclubs “De 12 uren van Lauwe” en “W.S.K. Marke” voor de organisatie van deze prachtige, zeker
onvergetelijke, Slovakijereis.
Vandevoorde Dorine
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Hallo beste wandelvrienden,
Op onze Einde vakantietocht van 25/08/2019 hadden we onze komende busreizen ter promotie geafficheerd
zoals ook het paasweekend van 2020.
Door de grote drukkende vraag van onze leden had het bestuur ook de Moezel intekening open gesteld.
En de interesse was heel groot zodat wij nu reeds al aan onze limiet zitten betreffende kamer capaciteit en
bus. Wie nog interesse heeft kan zich momenteel ook nog melden voor eventueel intekening op een reserve
lijst. Want het is nog veraf.
Verder hieronder vinden jullie nog verdere gegevens.

------------- Moezelweekend 2020 ------------Het huiswerk van de moezelploeg zit er weer op, en we hebben opnieuw
dezelfde formule gekozen zoals verleden keer. We verblijven in ons gekende
Hotel Vergissmeinnicht in Ellenz-Poltersdorf, met bij aankomst een licht
middagmaal. Daar worden we verwelkomt door onze parkoersmeester, die dan de nodige uitleg heeft
voor de wandelingen.
Op zaterdagnamiddag gaan we met de bus naar Liesenich, waar we een natuurwandeling maken naar
Altstrimmig, waar de bus ons terug oppikt.
Na het avondmaal een welverdiende rust.
Na lang zoeken hebben we voor de zondagmorgen nog een
vlakke wandeling gevonden in Valwigberg van een 7km. Voor
de zondagnamiddag gaan we allen samen met de bus richting
Cochem, waar de wandelaars aan klooster Ebernach de bus
verlaten om daar een wandeling te starten naar het Hotel,
doorheen de wijnvelden met prachtige panorama’s over de
Moezel en doorheen een slingerend padje door de natuur.
de kooplustigen maken de uitstap verder naar Cochem.
S ’avonds wordt er nog wat nagepraat en misschien heeft het bestuur terug wat vedetten kunnen, wie
weet?
Zo beste wandelaars, voor zo een mooi aanbod kan men dit niet laten. Van zaterdagmorgen 11 April 2020
met middag- en avondmaal, mooie wandelingen, zondag ontbijt, middag – en avondmaal. Maandagmorgen
nog een uitgebreid ontbijt om dan via Spa terug Lauwe te bereiken.
------------------------------------------------------Dit 3-daags paasweekend kan men meemaken voor de prijs van 205 € per persoon, kinderen tot 12 jaar
betalen 80 €, voor busreis heel het weekend, alle maaltijden van zaterdagmiddag tot maandagmorgen
en veel leute en plezier.
Men kan zich inschrijven tot 20/11/2019 bij Marie Madeleine op het nummer 056 400802
vanaf 9 uur.
Men kan de betaling spreiden door een voorschot van 100€ te betalen voor 1/12/2019 en het restsaldo
van 105€ tegen 1/03/2020 en dit op volgend rekeningnummer : BE90 4655 1684 5132.
U bent pas ingeschreven na betaling van het voorschot !
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Eindklassement Einde vakantie-tocht
Organisator: De 12 uren van Lauwe (5217)
Datum: 25/08/2019
Totaal aantal deelnemers (clubleden)

720

Aantal niet-aangesloten wandelaars

148

Aantal andere en buitenlandse clubs

10

Subtotaal

878

Aantal medewerkers

26

Totaal

904

Plaats

Clubnaam

Clubnr

Aantal

1

WSV De Brigandtrotters vzw

5245

86

2

De Textieltrekkers vzw Vichte

5361

72

3

De 12 uren van Lauwe

5217

59

4

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

3140

41

5

Watewystappers Tielt

5423

33

6

WSK Marke vzw

5012

31

7

Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw

5216

24

8

De 7mijl-stappers Moorsele

5411

23

9

Drevestappers Zonnebeke

5542

22

10

Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw

5499

17

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw

3233

17

11

De Waterhoekstappers Heestert

5345

16

12

Wervikse Wandelsport Vereniging vzw

5061

14

WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

5328

14

WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw

3003

14

De Spartastappers Ardooie vzw

5391

13

Aviflorastappers Ingelmunster

5493

13

De Winkelse Stappers

5323

12

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

3105

12

De Heuvellandstappers vzw

5089

11

De Witsoone Stappers Krombeke

5180

11

16

WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem

3447

10

17

Godelievestappers Ruddervoorde vzw

5059

9

Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw

5207

9

De Margrietestappers vzw

5276

9

Omloop Kluisbergen vzw

3034

9

18

Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw

3084

7

19

Wandelclub Koekelare vzw

5127

6

De Warden Oom Stappers vzw

5256

6

Velodroomvrienden Moorslede

5347

6

13

14

15

22

23

24

Waar waren wij op stap?
Datum
21-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
22-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
23-06-2019
25-06-2019
29-06-2019
29-06-2019
30-06-2019
30-06-2019
01-07-2019
03-07-2019
06-07-2019
06-07-2019
06-07-2019
07-07-2019
09-07-2019
12-07-2019
13-07-2019
13-07-2019
14-07-2019
14-07-2019
14-07-2019
14-07-2019
14-07-2019
14-07-2019
16-07-2019
17-07-2019
19-07-2019
20-07-2019
20-07-2019
21-07-2019
21-07-2019
21-07-2019
21-07-2019
21-07-2019
21-07-2019
23-07-2019
24-07-2019
25-07-2019
27-07-2019
27-07-2019
28-07-2019
28-07-2019
28-07-2019
28-07-2019
29-07-2019

Organisator
vzw De Nacht
vzw 'Op Stap Door Nukerke'
vzw De Nacht
Brugse Metten Wandelclub
Watewystappers Tielt
WSV Chatons Ronse vzw
De Kouterstappers KFCO
De Textieltrekkers vzw Vichte
De Waterhoekstappers Heestert
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
WSK Marke vzw
Pasar Oostkamp
Sportkring Oostnieuwkerke
Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
Wandelclub Diksmuide
Brugse Metten Wandelclub
De 12 uren van Lauwe
De Winkelse Stappers
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
Watewystappers Tielt
Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
WSV De Brigandtrotters vzw
Wandelclub 'De Westhoekstappers'
Waregemse Gordel vzw
Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw
WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw
WRC Manke Fiel vzw
Aviflorastappers Ingelmunster
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw
Wandelclub De Kruishoutem Trotters
De Spartastappers Ardooie vzw
WSV Land van Rhode vzw
De Witsoone Stappers Krombeke
Florastappers Gent vzw
Wandelclub Kwik Bornem
Toekers Bunsbeek vzw
Spoetnikstappers vzw
Levenslijnteam Damme vzw
De Warden Oom Stappers vzw
RWK De Morgenstond Humbeek
Michiel Mispelonvrienden
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw
Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw
WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
vzw Wandelclub De Duintrappers Westende
WJC Denderklokjes Lebbeke
Brugsche Globetrotters vzw
Het Wandelend Paard vzw

Totaal
3365
1292
930
1052
1723
1244
1173
482
744
886
1087
899
991
429
2146
985
763
1550
920
749
1526
2289
1403
1244
536
1355
1944
1926
1472
803
886
1072
915
1484
1845
1249
1050
804
942
650
394
216
952
393
1563
694
1494
733
867

Leden
6
12
8
2
20
17
6
10
20
2
40
5
7
1
12
3
1
97
15
22
19
12
58
17
5
3
3
2
28
9
13
19
2
39
4
2
2
2
1
2
1
1
12
3
40
5
2
2
19
25

Waar waren wij op stap?
Datum
31-07-2019
31-07-2019
02-08-2019
03-08-2019
03-08-2019
03-08-2019
04-08-2019
04-08-2019
04-08-2019
05-08-2019
06-08-2019
08-08-2019
10-08-2019
10-08-2019
10-08-2019
10-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
11-08-2019
13-08-2019
15-08-2019
15-08-2019
15-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
17-08-2019
18-08-2019
18-08-2019

Organisator
Omloop Kluisbergen vzw
De Bollekens vzw Rotselaar
Drevestappers Zonnebeke
WSV De Brigandtrotters vzw
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
De Tervaete Stappers Keiem
De Motestappers Koekelare
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw
WNZB Knokke-Heist vzw
Sportkring Oostnieuwkerke
De Margrietestappers vzw
Euraudax België
Velodroomvrienden Moorslede
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Herentalse Wv vzw
Spoetnikstappers vzw
Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw
Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
IJsetrippers vzw
Durmestappers
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw
Aviflorastappers Ingelmunster
De 7mijl-stappers Moorsele
Wandelclub Beernem vzw
Tongerse Wandelvrienden
De Trompe Deerlijk
Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw
KWSV OK50 Zonhoven vzw
vzw De Nacht
WSV De Molenstappers Ruiselede vzw
De Buskanters Houthulst

Totaal
865
1049
717
912
1677
846
1190
2109
1509
1071
1035
35
1050
1516
1028
588
1845
2524
1849
1748
1502
1406
1127
2155
1166
1200
839
1102
809
2053
753

Leden

Vakantiegroeten


(hittegolf) groeten uit het verrassende
Bredene
Nadine, Amber, Bart & Annie

Vele groeten uit het wandelparadijs van 
Saar-Hunsrüch met zijn 111 droompaden
Johnny & Laurette
26

8
1
6
21
11
3
16
5
2
12
14
2
23
5
2
1
43
18
4
1
1
20
54
8
2
36
33
2
2
16
11
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