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Van Assche
Philippeslagerij - traiteur

culinair

« BBQ - feesten     « Culinair traiteur dienst

« STEL ZELF UW MENU SAMEN «
en wij maken jullie dromen waar op culinair gebied!

Platanendreef 7  - 8790 Waregem
tel. 056 60 10 64  - gsm. 0479 36 91 34

Open :  ma-di-do-vrij:  8u00   18u30
              zaterdag:   8u00   18u00
              woensdag: 8u00   13u00 

Woensdagnamiddag & zondag gesloten

bereider van onze

jaarlijkse barbecue
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          Beste Textieltrekkers

 
I

n naam van het voltallig bestuur wens ik jullie een gezond en 
gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie in 2018 al jullie verwach-
tingen kunnen waarmaken.

 
Het jaar 2017 werd gestart met het vernieuwde  bestuur. Voor hen
was het een hele boterham om te beginnen, maar langzamerhand
is de trein beginnen te lopen en nu zitten we al op kruissnelheid. Ik
bedank ze dan ook voor hun inzet.

Onze wandelingen dit jaar zijn allemaal goed verlopen. De
deelnemers waren iedere keer vol lof over het  parcours en de 

organisatie. De Aktivtocht was een groot succes, er waren 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. Het 
verplaatsen van onze wandeling naar het laatste weekend van februari was een schot in de roos. 
Onze eerste 2 weektochten waren iets minder dan vorig jaar. Er waren tezamen 500 wandelaars 
minder. Bij de Hooitocht hebben we dit jaar een rustpost bij genomen, wat heel goed werd onthaald 
door de wandelaars. Zeker voor herhaling vatbaar. Bij de Prutsketochten daarentegen bleven we op 
gelijke hoogte, er waren 4 deelnemers meer. Bij onze Zaaitocht mochten we hetzelfde aantal 
deelnemers verwelkomen als in het jaar 2016.

Onze BBQ werd een topevenement door de vernieuwing van de tuin van de Mensinde. Het was mooi 
weer en met een lekker hapje en een drankje kon het niet mislukken. Onze kok van dienst heeft weer 
zijn uiterste best gedaan.

De busreizen die we gedaan hebben zijn meegevallen. De bussen zaten allemaal vol en de streken 
die we hebben aangedaan vielen best mee.

Wat brengt het nieuwe jaar 2018?
Onze  blijven bestaan op hun vaste dagen. Onze  is volgende jaar weer op de 5 wandelingen BBQ
eerste zondag van juni. Ook dit jaar gaat het door in het 2e weekend van oktober.Ledenfeest 
De  zal plaats hebben in het laatste weekend van november.Ledenhernieuwing

Ook in het nieuwe jaar staan er weer  op het programma. Met de eerste busreis, op zondag busreizen
11 maart, gaan we naar Peer waar de organisatie “Limburg Wandelt” plaatsvindt. Onze tweede 
busreis gaat door op zondag 18 juni. Dan reizen we naar Rijmenam waar de Gouden Carolustochten 
doorgaan.

Onze derde busreis wordt een lange reis. Voor het eerst in ons bestaan trekken we met onze 
wandelclub op 3-daagse naar . Dit gaat door in het laatste weekend van september. Verder Houffalize
in ons clubblad  vinden jullie meer informatie over deze organisatie. Moesten er nog leden 
geïnteresseerd zijn, dan mogen ze gerust hun naam doorgeven aan Greta. De bus zit bijna vol, er 
zijn nog slechts een paar plaatsen.

Met veel plezier wil ik  jullie meedelen dat we een  hebben onder de naam nieuwe website
www.de-textieltrekkers.be. Ga de website gerust eens bekijken, het is echt de moeite en je vindt er 
veel informatie.

De voorzitter

Voorwoord
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Voorzitter
Jean-Pierre Verriest

voorzitter@de-textieltrekkers.be
GSM 0474 574 301

Secretaris
Marleen Deweer

secretaris
@de-textieltrekkers.be
GSM 0472 08 84 73

Redactie clubblad en
public relations
Erik Van den Broecke

publicaties
@de-textieltrekkers.be
TEL. 056 68 08 97

Ondervoorzitter
Koen Hollebecq

koen.hollebecq
@verz.kbc.be
GSM 0475 78 67 57

Schatbewaarder en
verantwoordelijke
activiteiten

penningmeester
@de-textieltrekkers.be
GSM 0496 94 91 84

Frans Van Ooteghem
Materiaalmeester

Franky Maes
Catering

Jacques Waegebaert
Verantwoordelijke

parcours

Paul Dewaele
Parcoursmeester

Dagelijks bestuur

Kernbestuur

Secretariaat
Marleen Deweer, Olekenbosstraat 33, 8570 Vichte

secretaris@de-textieltrekkers.be, Tel. 0472 08 84 73
www.de-textieltrekkers.be

Rekeningnummer, op naam van DE TEXTIELTREKKERS vzw:
KBC IBAN: BE41 7380 1612 0210
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Misschien had u niet de gelegenheid om u in te schrijven tijdens onze inschrijvingsdag in november 
van vorig jaar. U kunt uw lidmaatschap bij De Textieltrekkers nog vernieuwen tot 31 januari 2018. 
Nadien ontvangt u dit magazine niet meer.

Het lidgeld bedraagt € 15 + € 8 voor de Walking 2018 (vrijblijvend).
Kinderen onder de 12 jaar betalen € 10, maar nemen gratis deel aan 
de tochten.
Inschrijven kan door te bellen of te mailen naar onze secretaris Marleen
en door het verschuldigde bedrag te storten op de rekening van De
Textieltrekkers. U kunt ook gebruik maken van de inschrijvingspagina op
onze vernieuwde website.

Wil a.u.b. aan Marleen meedelen: voornaam, naam, geboorteplaats, geboortedatum, 
rijksregisternummer, gsm- of telefoonnummer en e-mailadres.

Inhoud van dit nummer

Droegen bij aan dit nummer:

Jan Blomme
Marleen Deweer 
Koen Hollebecq

Marie-Paule Vandenabeele
Erik Van den Broecke

Greta Van Schamelhout
Jean-Pierre Verriest

Copyright Blogphotos.marches
Copyright@WandelsportVlaanderen

Naamklevers nodig?

Bel of mail naar onze secretaris

Marleen Deweer

elti rt ex ke kT ee rsD

Vichte

Vernieuwing van uw lidmaatschap

OPGELET! 

NIEUWE E-MAILADRESSEN!
Op de bladzijde van het bestuur vindt u de nieuwe e-mailadressen van de bestuursleden. Al deze 
adressen eindigen op ...@de-textieltrekkers.be. Let op de schrijfwijze met streepje! De oude 
e-mailadressen worden ongeldig.

Ook de opgeblonken website kreeg een nieuwe url:
www.de-textieltrekkers.be.

Verder in dit nummer verneemt u hier meer over.

p.3  Voorwoord van de voorzitter
p.4  Dagelijks bestuur
  Kernbestuur
  Secretariaat
p.5  Inhoud van dit nummer
  Vernieuwing van uw lidmaatschap
  Opgelet, nieuwe e-mailadressen!
p.6  Belangrijke wijzigingen op vlak van informatica
p.7  Organisaties van onze club in 2018
p.9  Zondag 25/02, onze AKTIVtochten
p.10  Zondag 11/03, busreis naar Peer
p.11  Vrijdag 28/09 t/m zondag 30/09, 3-daagse in Houffalize
p.12  Terugblik op succesvolle Prutsketochten
p.13  57 deelnemers op de busreis naar Halle
p.14-15  Onze medewerkers in het zonnetje, "uitpijlen"
p.17  Gezelligheid troef op ons Ledenfeest
p.19  Pittige Zaaitocht
p.20-21  Ze kwamen uit België en stapten in drie jaar tijd de volledige
  Countrywide Blue Tour in Hongarije
p.23  De Leie-Scheldetrofee
p.24  Textielspotter
p.25  Bevoorrechte tochten
p.26  Clubkledij
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Belangrijke wijzigingen

op vlak van informatica
Nieuwe e-mailadressen voor de bestuursleden

Vooraan in ons boekje vindt u de functies en de contactgegevens van onze bestuursleden. Omdat 
onze informatica aan vernieuwing toe was, hebben we onze e-mailaccounts moeten veranderen. Op 
die manier kunnen wij beter werken met OneDrive en gebeuren er minder fouten. Het zou goed zijn 
moest u deze contactpersonen in uw mailprogramma aanpassen. De bestuursleden worden 
aangeduid met hun functie en de accounts eindigen op ...@de-textieltrekkers.be. Onze opvolgers 
kunnen op die manier gemakkelijk het systeem overnemen.
De oude e-mailadressen zullen verdwijnen.
We zetten nog even onze nieuwe gegevens op een rijtje:

    Jean-Pierre voorzitter@de-textieltrekkers.be
    Marleen secretaris@de-textieltrekkers.be
    Greta  penningmeester@de-textieltrekkers.be
    Erik  publicaties@de-textieltrekkers.be
    Koen  koen.hollebecq@verz.kbc.be

Onze vernieuwde website
Ook onze (en uw!) website krijgt een grondige poetsbeurt. Hiermee willen wij op een elegante en 
frisse manier onze leden bereiken. U vindt er een heel wat informatie in verband met onze club. U ziet 
er o.a. onze kalender, aankondigingen, een fotogalerij, contactmogelijkheden, enz.
Met onze vernieuwde website willen we ook de niet-leden bereiken. Men vindt er terug waar en 
wanneer onze tochten doorgaan, hoe men lid kan worden, wat wij doen.
De website is zeker nog niet af. We hebben besloten om dit project te laten groeien en te laten mee-
evolueren met de noden die zich aandienen. Er komen zeker nog aanpassingen!
Het loont nu al de moeite om een kijkje te gaan nemen op

www.de-textieltrekkers.be
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Organisaties van onze club in 2018
Zondag 25 februari 2018 - 15e AKTIV-wandeltochten, start in het OC Groeninge in Kaster.

Zondag 11 maart 2018 – Busreis nr.1 - 28e Pieter Breugheltocht in Peer

Zaterdag 17 maart 2018 - Voldoeningsfeest voor onze medewerkers.

Woensdag 25 april 2018 - 14e Grastocht, start in de Linde in Ingooigem.

Zondag 3 juni 2018 - BBQ voor al onze leden in zaal de Mensinde (Tiegem)

Zondag 17 juni 2018 – Busreis nr.2 - De Gouden Carolustocht in Rijmenam (Mechelen)

Dinsdag 26 juni 2018 - 14e Hooitocht, start in de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem.

Zondag 9 september 2018 - 24e Prutsketochten, start in de Stringe in Vichte.

Vrijdag 28 september, zaterdag 29 september en zondag 30 september 2018 - 
3-daagse Houffalize 

Zaterdag 13 oktober 2018 - Ledenfeest in Buurthuis de Gilde (Sint-Lodewijk)

Donderdag 25 oktober 2018 - De 13e Zaaitocht, start in de Mensinde in Tiegem.

elti rt ex ke kT ee rsD
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Onze AKTIVTOCHTEN

Prutske vertelt                                                            9                                              oktober-november-december
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Zondag 11 maart 2018

BUSREIS NAAR PEER

"28e Bruegheltochten"

Afstanden 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 42

Wandelen door de Dommelvallei en de Resterheide, langs de Begijnenvijvers en omgeving. We 
stappen ook door het bosrijke Grote-Brogel.

*  in Vichte om  aan de parking in de Beukenhofstraat, rechtover Café de  Vertrekuur 7u00
   Watermolen. Wegens de afstand naar Peer vertrekken we .uitzonderlijk een half uur vroeger
* Terugkeer vanuit Peer om 16u.
* Terug in Vichte omstreeks 18u30.
* Prijs: € 12, inclusief inschrijvingskaart.

Inschrijven bij Greta Van Schamelhout

via mail: penningmeester@de-textieltrekkers.be
of via gsm: 0496 94 91 84

Inschrijven ten laatste op 28 februari.
Er is een bus voorzien voor 60 personen, VOL is VOL!!!

€ 12 per persoon

U bent pas definitief ingeschreven na overschrijving van het juiste bedrag naar 
onze rekening "TEXTIELTREKKERS vzw", BE41 7380 1612 0210

met vermelding "Busreis Peer + voornaam & naam"

Breng a.u.b. propere schoenen mee voor 
na de wandeling. Zo houden we de bus 
proper.
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Van vrijdag 28 september

tot zondag 30 september 2018

... uniek aanbod ...

3-daagse in HOUFFALIZE  

Voorlopig programma
  Vrijdag 28/9  8:30 Vertrek - 12:30 Aankomst Houffalize en lunch (zelf meebrengen of ter    plaatse    
   een snack bestellen, niet in de prijs inbegrepen) - 14:00 Ontdekkingswandeling 
   door en rond Houffalize - 16:30 Naar de kamers / Vrij - 19:00 Avondeten
  Zaterdag 29/9 7:30-9:30 Ontbijtbuffet - Keuze uit dagtocht (18 km), korte tocht of met de bus naar  
   Achouffe, voor iedereen bezoek aan de brouwerij Achouffe met gids & degustatie - 
   Vrije keuze uit picknick (vooraf te bestellen in het vakantiecentrum) of een snack in 
   Achouffe - Nadien vrij - 19:00 Avondeten
  Zondag 30/9 7:30-8:30 Ontbijtbuffet - 9:00 Vertrek naar Theux (Luik) voor de Marche Franchi-
   montoise (4-6-12-21 km) - 16:00 Huiswaarts - 18:00 Terug in Vichte±

Het verblijf Vakantiecentrum Vayamundo in Houffalize - Mooie kamers met eigen sanitair -
  Zwembad - Wellness

Prijs € 190  per persoon op basis van half-pension in een tweepersoonskamer
  per persoon op basis van half-pension in een éénpersoonskamer€ 220
 Inbegrepen: 2 x overnachting; 2 x ontbijtbuffet; 2 x 's avonds maaltijdbuffet all-in met  aperitief, 
 voorgerecht, hoofdgerecht en dranken (softdrinks, pils, huiswijn van het vat)

Inschrijven bij Greta (penningmeester@de-textieltrekkers.be of 0496 94 91 84). U bent pas 
ingeschreven na betaling van het  van  op BE41 7380 1612 0210. Er is voorschot € 70 per persoon
plaats voor .maximaal 60 deelnemers

eli tt rex ke kT ee rsD

Vichte
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Begin september viel er heel wat regen. Maar op zondag 10 september
klaarde het op, de wolken verdwenen en het werd een zonnige dag!
Op onze Prutsketochten mochten wij 1795 wandelaars ontvangen. Dit
succes valt toe te schrijven aan het mooie weer, maar ook aan de puike
organisatie. Onze medewerkers hebben hun uiterste best gedaan om
iedereen te onthalen. We hoorden ook veel lof over het mooie parcours.
De geïnteresseerden konden gratis een bezoek brengen aan het Lijsternest,
de woning van Stijn Streuvels. Je kon een kijkje nemen op het Vichte Military
Cemetery met zijn 238 grafstenen van gesneuvelde soldaten uit de Eerste
Wereldoorlog.
Door de samenwerking met Vayamundo mochten wij heel wat gezinnen met
kinderen verwelkomen. Voor de kinderen tot 12 jaar waren opdrachtjes voor-
zien om de wandeling aangenamer te maken. Terug in de startzaal kreeg elk
kind een prijs.
Zonder overdrijven, de Prutsketochten waren een echt succes. Wij bedanken
onze medewerkers en de talrijke wandelaars. Tot volgend jaar!

Terugblik op onze succesvolle

Prutsketochten (10 sept. 2017)
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57 deelnemers op de busreis 

naar Halle   (22 oktober 2017)

M
et 57 Textieltrekkers hadden we een goed gevulde bus voor onze busreis naar Halle. De dag 
begon regenachtig, maar wat later op de morgen klaarde het mooi uit.

W
e wandelden over landelijke wandelpaden door een mooi landschap, afgewisseld met stukjes 
bos.

D
e liefhebbers konden in het centrum van Halle een bezoek brengen aan een fototentoonstelling 
van de plaatselijke vereniging van amateurfotografen. Ook de basiliek, het eindpunt van de 
gekende bedevaart, was zeker een bezoek waard. We bewonderden er de zwarte madonna en 

de doopvont (met kraan om het deksel op te lichten). Sommige wandelaars lieten de gelegenheid niet 
voorbijgaan om een kaarsje te branden. 
En de lokale vloeibare blonde "Tongsneyder" was evenmin te versmaden...
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Ambachtelijk hoeve-ijs

Dessertbuffe�en

Landergemstraat 32     

8570 Anzegem

bij de Landergemmolen op de Sterhoek

0479 30 82 97  

katleen.deseyn@skynet.be

Neerstraat 7 -  8573 Tiegem
gsm 0477 359 369 

Openingsuren:
Do-Vrij:- 8u-18u30

Zat: 8u-18u
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ONZE MEDEWERKERS IN HET ZONNETJE 

Hoe worden onze tochten

 "uitgepijld"?

Hebt u er al eens bij stilgestaan dat het plaatsen van 
de pijlen voor een tocht een heel werk is?
Om de verschillende parcours van een grote tocht 
van pijlen te voorzien zijn ongeveer 800 pijlen nodig. 
Daarbij komen nog allerlei aanduidingen zoals 
"splitsing", "controle", "privé-terrein", "gevaarlijke 
weg", enz.
De "uitpijlers" verplaatsen zich met een camionette, 
per fiets of te voet. Telkens worden afspraken 
gemaakt waar men elkaar zal terugvinden.
Het betekent 2 dagen goed doorwerken om alle 
pijlen op te hangen. Op de dag van de tocht 
bevestigt men de laatste pijlen in de omgeving van 
het startpunt.
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Parcoursmeester Jacques heeft de leiding. Hij ontwerpt het parcours. Voor de bewegwijzering wordt hij 
bijgestaan door Paul en Francis. Regelmatig wordt de parcourskaart gecontroleerd om tussenstukken 
te voorzien van pijlen en om elkaar op een bepaald punt terug te vinden.

De dag na de tocht worden de pijlen weggenomen. Dit heet "afpijlen", een werkwoord dat u niet zult 
terugvinden in de Dikke Van Dale of het Groene Boekje.
En wat we niet mogen vergeten: zonder de inzet van onze medewerkers zijn er geen tochten voor 
onze wandelaars!

Het werk wordt verdeeld. Paul doet de pijlen naar rechts, Francis bevestigt de naar links gerichte pijlen 
en Jacques plaatst die pijlen rechtdoor wijzen.
Het vergt ervaring met elastieken en haakjes om de pijlen snel en efficiënt te bevestigen. Atletisch 
vermogen is vereist. Rekken en strekken, over (en in) grachten springen, stukken te voet doen... Nu en 
dan moet men paaltjes in de grond slaan met een zware hamer.
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Gezelligheid troef op

ons Ledenfeest (14 okt. 2017)

O
ok dit is onze wandelclub. Gezellig samen zijn, los van elke competitie. Voor ons jaarlijks 
Ledenfeest reeg traiteur Van Assche een varkentje aan het spit. Het beestje werd een halve dag 
voorgekookt aan 70°, aan de zaal ingewreven met mosterd en 3 uur gebraden aan het spit.

In zijn korte inleidende toespraak vermeldde voorzitter Jean-Pierre dat De Textieltrekkers behoren tot de 
wandelclubs met de meeste actieve wandelaars onder de leden. Hij vroeg ook om de starturen van de 
wandelingen te respecteren en niet vroeger te willen starten dan het opgegeven startuur. Onze mede-
werkers doen er alles aan om de zalen tijdig klaar te zetten en we kunnen hen niet vragen om nog 
vroeger met het werk te beginnen. Verder kondigde de voorzitter de intentie van het bestuur aan om te 
streven naar een eigentijdse club, met bijvoorbeeld een aansprekende website.

Het menu bestond uit aperitief met hapjes, varkentje met een ruim assortiment koude groentjes en 
gegratineerde aardappelen in overvloedige hoeveelheden. Als dessert kwam er fruitcake met koffie. 
Iedereen ontving 2 bonnetjes voor drank naar keuze. En wat niet iedereen wist, de bloemen op tafel 
waren eetbaar! 2 leden met gezonde eetlust kregen, op eigen aanvraag, de staart en de oren van het 
varkentje. Zelden hebben wij zulke gelukkige mensen gezien.

Achteraf werd ruim nagekaart. Volgende jaar is er weer een Ledenfeest. U zal er toch ook bij zijn?
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CAFÉ Kerkstraat 9
9690 Kluisbergen

Leverancier aan verschillende wandelclubs
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Pittige Zaaitocht
(26 oktober 2017 / 851 deelnemers)

r kwamen heel wat wandelaars naar onze 12e Zaaitocht. De Mensinde was het ideale startpunt 

Eom in deze weektocht de omgeving rond Tiegem te verkennen. De wandelaars waren vol lof over 
de 4 lussen, waarvan er 2 best pittig waren. We hadden geluk met het goede weer, het was warm 

voor de tijd van het jaar. Zo te horen bouwen de Textieltrekkers een goede reputatie op, dank zij de 
gedegen organisaties en de mooie wandelingen vol natuur, landschappen en bezienswaardigheden.
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ZE KWAMEN UIT BELGIË EN 

STAPTEN IN DRIE JAAR TIJD

DE VOLLEDIGE COUNTRYWIDE 

BLUE TOUR IN HONGARIJE

Marie-Paule, Frans en Jacques  zijn leden van onze Textieltrekkers. Vergezeld van Willy en Luc legden 

zij in Hongarije in 3 jaar tijd de volledige "Countrywide Blue Tour" af. Men noemt deze wandelroute die 

heel Hongarije doorsnijdt ook de "National Blue Tour". De volgende tekst is een bewerking van een 

artikel dat verscheen in het Hongaarse Turista Magazin.

Marie-Paule, Frans, Willy, Jacques en Luc wandelen al gedurende verscheidene decennia lange 
afstanden. Frans werkt als kinesist en één van zijn patiënten kocht een 17-tal jaar geleden een 
vakantiehuis aan het Balatonmeer. Hij en Marie-Paule werden uitgenodigd om daar eens op bezoek te 
komen. Maar Frans zag het niet zitten om daar zo maar te verblijven. Hij zocht op internet  informatie 
over “wandelen in Hongarije” en kwam zo uit op de E4 of The Countrywide Blue Tour. De overtuiging 
groeide om dit project te realiseren. Algauw waren zijn kameraden er klaar voor om aan dit avontuur 
deel te nemen. 

         In de zomer van 2015 begon het wandelteam met het      
ste

         1  deel van The National Blue Tour. Ze stapten van 

         Velem tot Fehérvárcsurgó in 11 wandeldagen met een 

         totaal van 415 kilometer. In dezelfde periode in 2016 

         legden ze in 13 wandeldagen 420 km af van 

         Fehérvárcsurgó  tot Hollókó. In 2017 overbrugden ze de 

         415 km van Hollókó tot Hollohaza, het eindpunt.

         Het team was ieder jaar grondig voorbereid. Al de  

         accommodaties werden op voorhand via internet 

         vastgelegd. Zij werden daarbij geholpen door Horváth 

Béla. Horváth is inspecteur van de Blue Tour en heeft dit traject zelf al drie keer volbracht. Zonder zijn 

hulp zou het niet altijd vlot zijn gegaan omdat men in de meeste hotels enkel Hongaars spreekt. Voor 

een buitenlander is het lezen en het uitspreken van de Hongaarse namen niet gemakkelijk.

De aankomst in Hollókó

Onderweg was heel wat te zien. Hun 
favoriete plaatsen waren de steden en 
dorpen zoals Sümeg, Sarvar, Koszeg, 
Badacsony, Heviz, Tapolca, Viségrad, 
Hollókó en Putnok. Ook de vele 
kastelen, de gebergtes in het noorden, 
de romantische landschappen en 
vergezichten wekten hun bewondering. 
Hoewel ze al in de eerste jaren konden 
ondervinden hoe hoog de bergen 
waren, werden ze in het derde jaar toch 
verrast door de stevige beklimmingen 
in het Mátragebergte.

Het is moeilijk om de Hongaren te begrijpen maar toch waren de plaatselijke bewoners en de uitbaters 
van de logementen erg aardig en behulpzaam. Dit droeg bij tot het succes van de wandeling.
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Onze wandelaars hebben zich bijna nooit vergist in het parcours. Ze waren echt verrast dat, behalve 
één keer, alle stempels op hun plaats waren. Ideaal was het feit dat de winkels heel vroeg open gingen. 
Ook met het weer hadden ze geluk, behalve die ene keer toen ze op een regenachtige dag een 
gezwollen beek moesten oversteken, wat veel tijd kostte.

Een stempelplaats Boven op de Kekestetó Eén van de vele 
natuurgebieden

En dan heb je natuurlijk ook nog de Hongaarse specialiteiten, zoals goulash, stoofpot en natuurlijk de 
pálinka. Het glaasje pálinka werd nu en dan als welkomstdrank in het logement aangeboden.

Op het bureau van The Ramblers Association in Boedapest werd het vijfkoppige team op passende 
wijze gehuldigd. Een totaal van 1240 kilometer en 31.200 hoogtemeters, dat is geen geringe prestatie!

Het staat vast dat ze hun vrienden thuis dit avontuur met een warm hart zullen aanraden. De hele tour 
was fantastisch en is een paradijs voor iedere wandelaar. Volgens één van de teamgenoten is de Blue 
Tour de mooiste ervaring geweest in zijn wandelcarrière van meer dan 20 jaar.

De huldiging in het bureau van de 

Ramblers Association in 

Boedapest. Bemerk de pin!
Ook de leden en het bestuur van de Textieltrekkers wensen
Marie-Paule, Frans en Jacques proficiat met hun prestatie!
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Gasthof ’t Park 
Tiegem 
Restaurant - Feestzaal
Westdorp 5 - 8573 Tiegem - Tel. 056 68 91 55

Dhr. & Mevr. Benn Terryn - Lietaer

S A N D W I C H B A R

Harelbekestraat 63, 8570 Vichte | Tel. 056 77 73 74 | Fax 056 77 32 69 | info@sandwichbardejager.be
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De Leie-Scheldetrofee
Clubs Datum Tocht Start

De 12 Uren van Lauwe 26 januari 2018 Howitzertocht Desselgem

WSK Marke 11 februari 2018 28e Wintertocht Marke

De 12 Uren van Lauwe 24 februari 2018 Kazemattentochten Menen

De Textieltrekkers 25 februari 2018 15e Aktivtochten Kaster

De 12 Uren van Lauwe 6 april 2018 Leietocht Lauwe

De Textieltrekkers 25 april 2018 14e Grastocht Ingooigem

De Brigandtrotters 28 april 2018 5e Pekkerstocht Izegem

WSK Marke 24 juni 2018 45e Voettocht der Vlasstreek Sint-Denijs

De Textieltrekkers 26 juni 2018 14e Hooitocht Gijzelbrechtegem

De 12 Uren van Lauwe 1 juli 2018 31e Voettocht Lauwe

De Brigandtrotters 8 juli 2018 19e Gaverstocht Harelbeke

De Brigandtrotters 4 augustus 2018 4e Krinkeltocht Oostrozebeke

De 12 Uren van Lauwe 26 augustus 2018 Einde vakantie-tocht Deerlijk

De Textieltrekkers 9 september 2018 24e Prutsketochten Vichte

De Brigandtrotters 12 september 2018 16e Nazomertocht Ingelmunster

De 12 Uren van Lauwe 20 oktober 2018 26e Open Grenstocht Rekkem

De Textieltrekkers 25 oktober 2018 13e Zaaitocht Tiegem

WSK Marke 28 oktober 2018 28e Marcel Verstraete tocht Harelbeke

De Brigandtrotters 4 november 2018 28e Brigandtrotterstocht Ingelmunster

WSK Marke 28 december 2018 22e Kortrijk Feeëriek Kortrijk

Volgende flessen bier zijn te verkrijgen: WSK Marke - Le Fort 
      De 12 Uren van Lauwe - Rodenbach
      De Brigandtrotters - Brigand
      De Textieltrekkers - Duchesse de Bourgogne
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Lekker tafelen op het Ledenfeest. De oren en de staart van het varkentje zijn een ware delicatesse!

U bent gezien... op de busreis naar Halle, op de Zaaitocht...
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Bevoorrechte tochten elti rt ex ke kT ee rsD

Vichte

Datum Plaats Tocht Club Ptn.
6 jan. Hooglede Nieuwjaarstocht De Warden Oom Stappers 1

13 jan. Staden Putje Wintertocht De Colliemolen 1

20 jan. Ardooie Moezeltocht De Sparta Stappers 1

27 jan. Wevelgem 7e Eierkoektocht Guldenbergstappers 1

3 feb. Gits 31e Blasiustocht Voetje voor Voetje 1

10 feb. Lichtervelde Oliebollentocht De Margriete Stappers 1

17 feb. Kluisbergen Folderwandeling Omloop Kluisbergen 1

25 feb. Menen Kazemattentocht de 12 Uren van Lauwe L/S + 1

3 mrt. Westrozebeke Krokustocht De Colliemolen 1

10 mrt. Ronse Super Klype tocht Chatons  Ronse 1

17 mrt. Kruishoutem 28e Gulden Eitocht Natuurvrienden Deinze 1

24 mrt. Moorslede Pater Lievenstocht Velodroomvrienden Moorslede 1

31 mrt. Middelkerke Lentekriebelswandeltocht De Duinstappers Westende 1

1 jan. Torhout 25e Katertocht Nacht van Vlaanderen 1

7 jan. Zwevezele Nieuwjaarstocht Godelievestappers 1

14 jan. Geluwe 31ste gaperstocht Wervikse wandelsportvereniging 1

21 jan. Veldegem 30e Wintertocht Vier op een Rij 1

28 jan. Geraadsbergen 25e Manneken-Pistochten De Padstappers 1

4 feb. Eine Prosper De Maeghtwandeling Hanske De Krijger 1

11 feb. Marke 28e Wintertocht WSK Marke L/S + 1

18 feb. Beselaere Waterkasteeltocht De Drevestappers 1

25 feb. Kaster ONZE 15e AKTIVTOCHTEN L/S + 2

4 mrt. Lendelede 7e 't Voals Plat Sportraad Lendelede 1

11 mrt. Busreis 1

18 mrt. Waregem 4e Kleine Steepletocht. Het wandelend Paard 1

25 mrt. Kachtem 14e Sint-Janswandeling Rhodesstappers 1

1 apr. Ieper Dwars door de Frontstreek Nooit Moe Boezinge 1

3 jan. Ronse Start to Walk De Chatons 1

9 jan. Ingelmunster Avifloratocht Aviflorastappers 1

26 jan. Desselgem Howitzertocht de 12 uren van Lauwe L/S + 1

30 jan. Sint-Eloois-Winkel 29e Meerhoektocht De Winkelse Stappers 1

13 feb. Ingelmunster Avifloratocht Aviflorastappers 1

21 feb. Reningelst 12e ROODKOP-wandeling De Witsoone Stappers 1

7 mrt. Wannegem-Lede De Schietchampettermolentocht De Kruishoutem Trotters 1

13 mrt. Bavikhove Boer Bavo's Lentetocht Bavostappers 1

22 mrt. Spiere-Helkijn 9e Scaldistocht De Waterhoekstappers 1

28 mrt. Zingem Midweektocht Scheldestappers 1

Zaterdagen

Zondagen

Weekdagtochten  

BUSREIS NAAR PEER
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Clubkledij
Laat op alle wandelingen uw spaarblad afstempelen. Zo spaart u punten voor uw kledij! 

Soft-shell vest
Dames (gecentreerd) & Heren
€ 72 of 360 punten 

T-shirt V-hals voor dames
€ 12 of 60 punten

T-shirt  ronde hals voor heren 
€12 of 60 punten

Polo dames (gecentreerd)
€ 19 of 95 punten

 * Pet, zwart, met groene voetjes
    € 15 of 75 punten

* Zwarte, met groene voetjes geborduurde
   fleece oorverwarmer
   € 12 of 60 punten

  

Regenjack, gevoerd
Dames- & herenmodel
€ 90 of 450 punten
(groter dan XXL, + € 10)

Polar fleece, past in de regenjack,
kan ook los gedragen worden.
Dames- en herenmodel
€ 34 of 170 punten

Polo heren
€ 19 of 95 punten

Kledij kan je aanschaffen in de inschrijvingszaal tijdens onze organisaties. Je kan ook terecht bij 
Jean-Pierre Verriest, Boterbloemstraat 25, 8790 Waregem, Tel. 0474 574 301 of 
voorzitter@de-textieltrekkers.be
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DEMUYNCK &
VANSTEELANDT

A U T O C A R S   |  R E I S B U R E A U

Kwabrugstraat 19 - 8510 Bellegem - Tel. : +32 (0)56 22 37 17 - Fax : +32 (0)56 22 75 25 - E-mail : offerte@d-v.be

Leden van 
'De tex�eltrekkers'

krijgen steeds 5% kor�ng 
op hun drukwerk 

na vertoon lidkaart!

Blokkestraat 34  8550 ZWEVEGEM|
GSM 0479 551 914    dicky.depamelaere@telenet.be|

D Depamelaere ick

schilder- & decoratiewerken
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www.delruerent.be  *  kerkstraat 131, 8570 anzegem  *  056 70 67 88
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