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Voorwoord
Beste clubleden
Eerst en vooral wensen het bestuur en ikzelf jullie een gezond en
gelukkig 2021 toe. Beter dan het turbulente jaar 2020, een jaar dat
door ieder van ons nooit zal vergeten worden.
Het coronavirus heeft veel families op een of andere wijze getroﬀen.
Er zijn een paar leden die dit jaar te maken hebben gehad met een
ziekte. We wensen hen een voorspoedig herstel! We hopen van hen in de toekomst weer op
een van onze organisaties te mogen begroeten.
Voor onze club was het een moeilijk jaar. Het begon met een hevige storm tijdens onze Aktivtochten. Er waren maar de helft van het aantal deelnemers t.o.v. de vorige jaren. We waren een
beetje ontgoocheld maar we wisten toen nog niet wat er op ons af kwam. Een week later viel
alles stil en zaten we voor een hele tijd thuis door het coronavirus, een woord dat we nog nooit
hadden gehoord. Ondertussen weten we allen wat het is en zijn we er nog niet van af.
En toch moeten we verder. We hopen van in het nieuwe jaar toch een aantal organisaties te
kunnen verzorgen. Daarom hebben we onze tochten al geprogrammeerd en voorbereid. Als een
wandeling geannuleerd wordt door de Veiligheidsraad zullen we het parcours van deze
wandeling blijven uitpijlen en de pijlen een maand laten hangen. Ik kan nu al meedelen dat de
Aktivtochten niet doorgaan. In onze beslissing om deze tocht te annuleren denken we ook aan
onze medewerkers. We willen zeker hun gezondheid niet in gevaar brengen. Daarom gaat het
parcours van deze tocht uitgepijld worden vanaf 13 februari en de pijlen zullen blijven hangen
tot 14 maart. Zo kan iedereen die wil, komen wandelen in onze mooie streek. Verder in dit
boekje vindt u meer informatie.
Op onze website, op de site van Wandelsport Vlaanderen en ook op Facebook kan je alle
informatie vinden over de verschillende coronawandelingen die door wandelclubs zijn verzorgd.
En er staat nuttige informatie bij over deze wandelingen. Ik heb al verschillende coronawandelingen gedaan die zeer mooi waren en goed bewegwijzerd zijn.
We hebben dit jaar opnieuw 2 busreizen en een ontbijtwandeling op de planning gezet. Verder
in het boekje staat de volledige planning voor dit jaar.
Verder heb ik nog enkele nuttige mededelingen:
§ De groene puntenbladen blijven verder lopen en deze kunnen ingeruild worden op
onze ledenhernieuwing van dit nieuwe jaar of op een van onze wandelingen.
§ Onze oranje spaarkaarten van 2020 blijven ook verder meegaan in 2021. Bij een volle
kaart kan deze ingeruild worden voor een keukenhanddoek.
§ De kleren kunnen altijd nog aangekocht worden door contact op te nemen met de
voorzitter, GSM 0474 574 301.
§ Onze leden moeten dit jaar geen inschrijvingsgeld betalen op onze eigen organisaties.
Laten we hopen dat we binnen enkele maanden een beetje meer ademruimte krijgen en onze
wekelijkse wandelingen kunnen beleven op een meer normale manier.
Hou het allen veilig en gezond!
De voorzitter

Prutske Vertelt

*

januari / februari / maart 2021

*

p.3

Inhoud van dit nummer
p.3
p.4

p.5
p.7
p.8
p.9
p.11-13
p.15
p.16
p17
p.19
p.20
p.21
p.22

Voorwoord van de voorzitter
Inhoud van dit nummer
Oranje spaarkaarten / Puntenbladen
Puntenbladen nodig?
Uw privacy - oﬃciële verklaring
Bestuur
Secretariaat
Kalender van 2021
za. 13/2 tot zo. 14/3/2021 – Onze Aktivtochten
zo. 21/3/2021 – Busreis naar Moorsel
Terugblik: Wandelweekend in Houﬀalize (25/9 → 27/9/2020)
Textielspotter
Terugblik: Zaaitocht (27/10 → 12/11/2020)
Wandelwetenschap – Wandelschoenen
Textielspotter
De Leie-Scheldetrofee
Aanbevolen tochten
Clubkledij

Droegen bij aan dit nummer:
Marleen Deweer
Koen Hollebecq
Erik Van den Broecke
Greta Van Schamelhout
Marie-Paule Vandenabeele (foto's)
Jean-Pierre Verriest
Copyright Blogphotos.marches
Copyright@WandelsportVlaanderen

De oranje spaarkaarten van 2020 lopen
door in 2021. Wanneer uw kaart vol is, kunt u
die inruilen voor een keukenhanddoek.
Ook de puntenbladen lopen gewoon door in
2021. Eind 2021 kunt u dan uw punten van 2
wandeljaren valoriseren.

Puntenbladen nodig?
Bel of mail naar onze secretaris
Marleen Deweer.
U kunt de puntenbladen dan
ophalen bij één van onze activiteiten.

5361

Uw privacy - ofﬁciële verklaring
Wilt u op de hoogte zijn van ons beleid ten aanzien van uw privacy, consulteer dan de oﬃciële
verklaring op onze website www.de-textieltrekkers.be.
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Bestuur

5361

Jean-Pierre Verriest
Voorzitter
Dagelijks Bestuur
voorzitter@de-textieltrekkers.be
GSM 0474 574 301

Koen Hollebecq
Ondervoorzitter

Marleen Deweer
Secretaris

Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

ondervoorzitter
@de-textieltrekkers.be
GSM 0475 78 67 57

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

Greta Van Schamelhout
Schatbewaarder en
verantw. activiteiten

Erik Van den Broecke
Clubblad, website
en public relations

Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur

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

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

Jacques Waegebaert
Parcoursmeester

Franky Maes
Catering

Frans Van Ooteghem
Materiaalmeester

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-rekening: BE41 7380 1612 0210
vzw RPR 0443.307.222 Kortrijk
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Kalender van 2021
Naargelang de overheid (nieuwe) corona-maatregelen oplegt, kan onderstaande kalender wijzigen.
Activiteiten kunnen geschrapt worden, of vervangen worden door een alternatief. De meest actuele
en concrete informatie vindt u op onze website www.de-textieltrekkers.be onder de rubriek
"Nieuws - Wat komt". Onder de rubriek "coronawandelingen" vindt u op onze website ook een schat
aan wandelingen die u op eigen houtje kunt doen. Druk het kaartje af, en u kunt op weg!
Ter compensatie van de beperkingen die vorig jaar opgelegd werden door de corona-maatregelen,
wandelen onze leden volgend jaar gratis op onze eigen organisaties.

18e AKTIVTOCHTEN, uitgepijld van zaterdag 13 februari tot zondag 14 maart 2021
6 - 12 - 18 - 24 km; Start: OC Groeninge, Groeningestraat 2, 8572 Kaster
of De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemst. 42, 8570 Gijzelbrechtegem
BUSREIS naar MOORSEL-TERVUREN, zondag 21 maart 2021
"Voorjaarswandeling", 3 - 6 - 10 - 13 - 18 - 20 - 26 - 30 km
16e GRASTOCHT, woensdag 28 april 2021; 6 - 12 - 18 - 24 km
Start: De Gilde, Harelbekestraat 27, 8540 St.-Lodewijk Deerlijk
ONTBIJTWANDELING in RUISELEDE, zaterdag 15 mei 2021, "Lentetocht-Bossentocht"
Start: Kruiskerkestraat 10, 8755 Ruiselede; Ontbijt gevolgd door 5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 20 km
1e RONDOM GRIJSLOKE, zondag 30 mei 2021; 7 - 15 - 17 - 24 km
Start: De Kleine Kluis, Gijzelbrechtegemstraat 42, 8570 Gijzelbrechtegem (Anzegem)
(Organisatie door Loopclub dwars door Grijsloke, in samenwerking met De Textieltrekkers.)
BARBECUE VOOR ALLE LEDEN, zondag 6 juni 2021
O.C. De Mensinde, Westdorp 3, 8573 Tiegem
16e HOOITOCHT, dinsdag 29 juni 2021
Start: OC Ansold, Landergemstraat 1B, 8570 Anzegem; 6 - 12 - 18 - 24 km
27e PRUTSKETOCHTEN, zondag 12 september 2021
Start: GC De Stringe, Ommersheimplein 5, 8570 Vichte;
4 - 6 - 12 - 18 - 25 - 36 - 42 km
(De startplaats ligt nog niet deﬁnitief vast.)
LEDENFEEST, zaterdag 9 oktober 2021
De Gilde, Harelbekestraat 27, 8540 St.-Lodewijk-Deerlijk
16e ZAAITOCHT, donderdag 28 oktober 2021
Start: O.C. De Mensinde, Westdorp 3, 8573 Tiegem;
6 - 12 - 18 - 24 km
BUSREIS naar SINT-TRUIDEN, zondag 12 december 2021
"Kerstsfeer in Sint-Truiden", 7 - 10 - 13 - 20 km
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Onze Aktivtochten
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Zondag 21 maart 2021
BUSREIS naar MOORSEL
"VOORJAARSWANDELING"
Afstanden 3 - 6 - 10 - 13 - 18 - 20 - 26 - 30 km
Moorsel is een deelgemeente van Tervuren in de provincie Vlaams-Brabant, gelegen in de Groene
Rand rond Brussel. De Vreugdestappers hebben een gevarieerd aanbod voorzien van 8
verschillende afstanden. De kortste afstanden zijn kinderwagen- en rolstoelvriendelijk. Op de 6 km is
een fotozoektocht aangebracht voor de kinderen, met een prijs uit de grabbelbox. De andere
afstanden zijn grotendeels onverhard. Een schitterend aanbod!
Via de onze website www.de-textieltrekkers.be of www.vreugdestappers.be kunt de kaarten en/of de
gpx-en dowloaden.

* Vertrekuur in Vichte om 7.30u op de "Vichteplaats" (= nieuwe opstapplaats met parking
en meer plaats voor de bus, aan het "Oud Kasteel", niet ver van de grote baan), voor een
rit van 103 km.
* Terugkeer vanuit Moorsel om 16.00u.
* Terug in Vichte omstreeks 17.30u.
* 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 12 maart.
Er is een bus voorzien voor 60 personen, reserveer tijdig!
€ 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 Moorsele + voornaam & naam"
Breng a.u.b. propere schoenen mee voor na de
wandeling. Zo houden we de bus net.
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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
Prutske Vertelt

*

januari / februari / maart 2021

*

p.10

Wandelweekend in
Houffalize
(van 25/09 tot 27/09/2020 - 71 deelnemers)
Op vrijdagmorgen 25 september 2020 werden de deelnemers van ons wandelweekend in Houﬀalize
met de bus opgehaald, respectievelijk in Vichte en in Waregem. Het weer was druilerig, maar de
sfeer zat goed.
Door de coronacrisis moest iedereen zich strikt aan de gezondheidsregels houden. Mondmasker
opdoen en, zeker aan tafel, de gevormde bubbels respecteren! Tot onze grote opluchting bleek dit
geen probleem en alle deelnemers hielden zich voorbeeldig aan de afgesproken regels. Dit getuigde
van groot respect voor elkaar en was zeker geen domper op het goede verloop van ons weekend.
Vrijdag 25 september
Na een tussenstop in de omgeving van Leuven, bracht de bus ons
gezwind naar het Silva Hotel in Spa. Daar konden wij genieten van een
verﬁjnde broodmaaltijd met soep en dessert. Iedereen was vol lof over
deze lunch, gestoﬀeerd en gegarnierd volgens Luiks recept.
Na de maaltijd reden we naar het centrum van Spa, waar 3 gidsen van
de toeristische dienst ons opwachtten voor een stadswandeling. De deelnemers werden bubbelsgewijs ingedeeld in 3 groepen. De gidsen toonden ons de mooiste hoekjes van dit vroeger zo
glorieuze kuuroord. Een proevertje van het echte spa-water zoals het uit de grond borrelt, mocht niet
ontbreken.

Vervolgens vertrokken we naar Vayamundo Houﬀalize. Twee jaar geleden hadden we genoten van
ditzelfde verblijf. Ook deze keer werden we niet teleurgesteld. Goede service, mooie kamers,
uitstekende en overvloedige maaltijden…
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Zaterdag 26 september
Na het copieuze ontbijt trokken we met zijn allen met de bus naar Wiltz, in het Groothertogdom
Luxemburg. De liefhebbers van de lange afstand (17 km) stapten daar uit en trokken via het
geasfalteerde Ravel-pad naar Bastogne. Wie kortere afstanden aﬂegde, werd achtereenvolgens op
het pad afgezet in Schleif (10 km) en in Benonchamps (6 km). Het weer was druilerig en nat, maar
niet te koud. De sfeer was positief, want iedereen besefte dat je aan het weer toch niets kunt
veranderen. Onze wandelaars lieten zich niet afschrikken door een paar buitjes! En zo te horen
regende het hier toch heel wat minder dan thuis, waar men een echte herfststorm moest trotseren.

Alle groepen kwamen aan bij het Bastogne War Museum. In de cafetaria van het museum nuttigden
we een "baguette locale" met soep. Iedereen kreeg een audiogids in het Nederlands om het museum
te bezoeken. De ene ging er al wat rapper doorheen dan de andere, maar het was zeker een
interessant bezoek waar we veel bijleerden over de brutale Slag van Ardennen in de ijskoude winter
van 1944-1945. Het museum presenteerde ook een aantal "tableaux vivants", waar met ﬁlm, beeld en
scenograﬁsche middelen de oorlogsomstandigheden uitgebeeld werden. Wie nog wat energie
overhad, ging naar de Mémorial du Mardasson vlakbij. Je kon het reusachtige stervormige monument
bestijgen en bovenop de toer doen.
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Zondag 27 september
Op deze zondag waren de weergoden ons veel gunstiger gezind. De wegen en de paden lagen nat,
maar er viel geen regen en er was zo goed als geen wind. Ideaal wandelweer!
Wie de lange afstand van 19 km wandelde, vertrok in Houﬀalize, stapte naar Brisy en kwam terug
naar Vayamundo via een andere wandelweg. De bus voerde de overige wandelaars naar Brisy.
Vandaar keerde men terug naar Houﬀalize, de ene groep over 8 km, de andere groep over 11 km. Zo
kon men kiezen uit drie absolute topwandelingen, die ons leidden over berg en dal, met talrijke
veldwegen en heerlijke passages door bossen, weiden en velden. Ook de hoogtemeters waren niet
min. Grandioos!

Om 13.30u genoten we van onze laatste maaltijd in Vayamundo. Speciaal voor ons had de kok
"boulettes liégeoises" voorzien. We lieten het ons smaken! Nog even konden we verpozen, een
wandelingetje maken of naar het wereldkampioenschap wielrennen kijken.
Ook aan mooie liedjes komt een einde. Rond 16.30u vertrokken we naar huis. Via de busradio
hoorden we hoe Julian Alaphilippe wereldkampioen werd. Na een tussenstop op een servicestation
langs de snelweg, kwamen we rond 20.00u aan in Waregem en in Vichte.
Voor binnen twee jaar heeft uw bestuur misschien wel al een idee. Dat houden we voorlopig geheim,
want we moeten nog kijken wat realiseerbaar is. Tot weerziens, tot binnen 2 jaar!

Foto's Chris ne Follet en VBR; meer foto's op www.de-tex eltrekkers.be
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Dolage
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Deze keer koos Textielspotter voor foto's waar meer dan
één Textieltrekker op staat. Tevens een mooie
herinnering aan ons wandelweekend in Houﬀalize
tussen, op en over de Ardense hellingen.
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De Zaaitocht
Tiegem in herfstkleuren
Niets aan te doen, de coronacrisis belette ons om de Zaaitocht te organiseren als een
evenement waar massa's wandelaars tegelijkertijd konden op afkomen. Ter vervanging
zorgde onze parcoursmeester voor drie schitterende wandelingen van 6, 12 en 18 km, met start aan
de kerk van Tiegem. De pijlen bleven 2 weken hangen, van 27/10 tot 12/11/2020.
Op onze website www.de-textieltrekkers.be konden de deelnemers de kaarten en/of de .gpx van
deze tochten downloaden. Het duurde niet lang, of onze website werd wekelijks bezocht door
ongeveer 230 bezoekers. Honderden wandelaars legden één van de afstanden van de Zaaitocht af.
Via landelijke wegen en paadjes doorkruisten de deelnemers de prachtige streek rond Tiegem. Boven
op de Tiegemberg troonde de goed onderhouden torenmolen. De aandachtige wandelaar zag een
beetje verder een Stonehenge-bouwsel in taxus. In het Arnolduspark kon je genieten van de
herfstkleuren die zich weerspiegelden in de vijvers. En heb je de artistieke "rain ampliﬁer" gezien?
Die moet je gezien hebben om te geloven dat hij bestaat!

Foto's: Ivan Defrenne & Linda Laverge, VBR. Meer foto's op www.de-textieltrekkers.be
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Wandelschoenen
Goede wandelschoenen zijn zeer belangrijk. Ze maken wandelen leuker
en dragen bij aan een betere wandeltraining. Wandelschoenen moeten de
perfecte ondersteuning geven aan de voeten en deze waar nodig corrigeren (bij kleine afwijkingen). Wandelschoenen kies je in functie van het
doel: ga je dagelijks of maar sporadisch wandelen? Op welk terrein stap
je meestal (vlak, heuvelachtig, verhard, onverhard)? Moeten je schoenen waterdicht zijn? Hou verder ook rekening met je gewicht. Ga je stappen met een zware bepakking? Verkies je een laag of hoog model?
Categorieën
Categorie A, laag model / soepele zool. Deze wandelschoenen zijn geschikt om te wandelen op
vlakke wegen en bospaden, ze kunnen ook uitstekend als vrijetijdsschoenen gebruikt worden. Ze
zijn over het algemeen erg licht en hebben een soepele zool. De schoenen bieden wel minder
bescherming aan de enkel.
Categorie A/B, halfhoge schacht / soepele zool. Dit type wandelschoenen is erg licht. De
schoenen hebben een vrij soepele zool en hebben meestal een halfhoge schacht waardoor ze een
goede steun bieden aan de enkel. Ze zijn ideaal voor dagwandelingen op een vlak of heuvelachtig
terrein (met lichte bepakking).
Categorie B, halfhoge schacht / stijvere zool. Deze wandelschoenen zijn trekkingschoenen. Zij
bieden een goede steun aan de enkel en ook de zolen zijn stijver. Ze zijn vooral geschikt voor
(meerdaagse) tochten door een heuvelachtig gebied of in het middelgebergte. Ook aan te raden als
je met zwaardere bepakking stapt.
Categorie C, hoge schacht, robuust, stijve zool. Deze bergwandelschoenen zijn gemaakt voor
het ruigere werk. De schoenen zijn robuuster dan B-schoenen en de zolen zijn erg stijf. Deze
schoenen zijn geschikt voor wie trektochten maakt in het gebergte. Ook op minder begaanbare
paden, op rotsen en losse stenen, zijn deze schoenen betrouwbaar.
Categorie D, zeer hoge schacht, robuust, zeer stijve zool. Deze schoenen zijn gemaakt voor het
hooggebergte. De zolen zijn onbuigzaam en zijn geschikt om over rotsen, sneeuw en ijsvelden te
lopen. Denk maar aan winterklimmers en alpiene expedities bij extreme koude. Geschikt voor
gebruik met stijgijzers.
Advies bij het aanschaﬀen van een goede wandelschoen
Ÿ Kies bij voorkeur degelijke wandelschoenen met voldoende

stevigheid, geen ﬁtnessschoenen.
Ÿ De tenen moeten voorin de schoen goed kunnen bewegen. Als
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

je op je tenen staat, mag je niets voelen aan je tenen.
Draag wandelsokken als je schoenen gaat passen.
Pas beide schoenen, bij voorkeur in de namiddag als je voeten
al wat uitgezet zijn.
Een goede wandelschoen moet kunnen "ademen“
Een degelijke wandelschoen beschikt over een goed proﬁel in de
zool, dit voorkomt uitglijden.
Je kan ook altijd advies inwinnen bij een speciaalzaak door o.a.
een voetanalyse te laten doen.

Bron: Cursus wandelbegeleider van Wandelsport Vlaanderen
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SANDWICHBAR

Harelbekestraat 63, 8570 Vichte | Tel. 056 77 73 74 | Fax 056 77 32 69 | info@sandwichbardejager.be

Gasthof ’t Park
T iegem
Restaurant - Feestzaal
Westdorp 5 - 8573 T iegem - Tel. 056 68 91 55
Dhr. & Mevr. Benn Terryn - Lietaer
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Als Textielspotter je ooit in het oog had, verschijn je
vroeg of laat in dit blad...
't Is een blijk van waardering!
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Vichte

De Leie-Scheldetrofee
2021
club

datum

tocht

start

W.S.K. Marke
De 12 Uren van Lauwe
De Textieltrekkers
De 12 Uren van Lauwe
De Brigandtrotters
De Textieltrekkers
W.S.K. Marke
De Textieltrekkers
De 12 Uren van Lauwe
De Brigandtrotters
De Brigandtrotters
De 12 Uren van Lauwe
De Brigandtrotters
De Textieltrekkers
De 12 Uren van Lauwe
W.S.K. Marke
De Textieltrekkers
De Brigandtrotters
W.S.K. Marke

14/02/2021
27/02/2021
28/02/2021
16/04/2021
24/04/2021
28/04/2021
27/06/2021
29/06/2021
4/07/2021
11/07/2021
31/07/2021
29/08/2021
8/09/2021
12/09/2021
16/10/2021
24/10/2021
28/10/2021
7/11/2021
28/12/2021

31e Wintertocht
Kazemattentochten
18e Aktivtochten
Leietocht
7e Pekkerstocht
Grastocht
47e Voettocht der Vlasstreek
Hooitocht
32e Voettocht
21e Gaverstocht
6e Krinkeltocht
Howitzertocht
19e Nazomertocht
26e Prutsketochten
28e Open Grenstocht
31e Marcel Verstraete Tocht
Zaaitocht
30e Brigandtrotterstocht
25e Kortrijk Feeëriek

Marke
Menen
Kaster
Lauwe
Izegem
Deerlijk
Sint-Denijs
Gijzelbrechtegem
Lauwe
Harelbeke
Oostrozebeke
Desselgem
Ingelmunster
Vichte
Rekkem
Harelbeke
Tiegem
Ingelmunster
Kortrijk

Volgende ﬂessen bier zijn te verkrijgen (75 cl):
WSK Marke
Le Fort
De 24 Uren van Lauwe
Rodenbach
De Brigandtrotters Ingelmunster Brigand
De Textieltrekkers Vichte
Duchesse de Bourgogne
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Aanbevolen tochten

datum

plaats

tocht

club

ptn.

zaterdagen
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari
6 februari
13 februari
20 februari
27 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart

Kruisem
Ruien
Ardooie
Wevelgem
Gits
Lichtervelde
Meulebeke
Menen
Westrozebeke
Ledegem
Kruisem
Moorslede

Wandelen door Kruishoutem
12e Winterwandeling
Moezeltocht
10e Eierkoekentocht
31e Blasiustocht
Oliebollentocht
Valentijnstocht
Kazemattentocht
Krokustocht
Primeurtocht
30e Gulden Eitocht
Pater Lievenstocht

Scheldestappers Zingem
Omloop Kluisbergen
De Spartastappers
Guldenbergstappers
Voetje voor Voetje
De Margrietestappers
De Curieusneuzen
De 12 uren van Lauwe
WSV De Colliemolen
't Wandel Voetje
De Natuurvrienden Deinze
Velodroomvrienden Moorslede

1
1
1
1
1
1
1
L/S+1
1
1
1
1

zondagen
3 januari
10 januari
17 januari
31 januari
7 februari
13 februari
tot 14 maart
14 februari
21 februari
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart

Sint-Eloois-Winkel
Zwevezele
Veldegem
Zonnebeke
Beernem
Kaster
/Gijzelbrechtegem
Marke
Beselare
Waregem
Rollegem
Busreis Moorsel
Oostende

27e Nieuwjaarstocht
Nieuwjaarstocht
33e Wintertocht
3e War Memoires
Bloemendaletocht
Alternatieve Aktivtochten
(pijlen blijven maand hangen)
31e Wintertocht
3e Toveressentocht
7e Kleine Steepletocht
26e Lentetocht
Voorjaarswandeling
47e Lentetocht

De Winkelse Stappers
Godelievestappers
Vier op een Rij
Drevestappers
Wandelclub Beernem
De Textieltrekkers Vichte

1
1
1
1
1

WSK Marke
1
Drevestappers
1
Het Wandelend Paard
1
WSK Marke
L/S +1
De Vreugdestappers Huldenberg
1
De Keignaerttrippers
1

weekdagen
1 januari
6 januari
12 januari
26 januari
1 februari
9 februari
17 februari
23 februari
3 maart
9 maart
18 maart
26 maart
31 maart

Torhout
Oostnieuwkerke
Ingelmunster
Sint-Eloois-Winkel
Oostnieuwkerke
Ingelmunster
Reningelst
Wervik
Wannegem-Lede
Hulste
Velzeke-Ruddershove
Helkijn
Zingem

Prutske Vertelt
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29e Katertocht
Nieuwjaarstocht
Aviﬂoratocht
39e Meerhoektocht
Maandagtocht
Aviﬂoratocht
16e Roodkop-wandeling
19e Krokustocht
5e Schietchampettermolentocht
Boer Bavo's Lentetocht
Spek & Eieren Midweekwandeling
9e Scaldistocht
Midweektocht

Nacht van Vlaanderen
Sportkring Oostnieuwkerke
Aviﬂorastappers
De Winkelse Stappers
Sportkring Oostnieuwkerke
Aviﬂorastappers
De Witsoone Stappers
Wervikse Wandelsport Vereniging
De Kruishoutem Trotters
Bavostappers
WSV Egmont
De Waterhoekstappers
Scheldestappers

januari / februari / maart 2021
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

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

!
EN nten
D
u
L
SO 180 p ting
of itput d)
6
€ 3 tot u rraa
(
o
vo

Polo heren
€ 19 of 95 punten

Polar ﬂeece, past in de
regenjack, kan ook los gedragen
worden. Dames- en herenmodel.
€ 40 of 200 punten

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

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

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

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

Paraplu
€ 34 of 170 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
Prutske Vertelt
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®

softwarehuis - Zelfstandignaamwoord - 1. (informatica) een bedrijf dat software uitgeeft

Uw vertrouwenshuis voor software op maat.
Facturatie in de cloud, ERP, bijhorende apps en apparatuur.
Altijd geschreven op maat van uw bedrijf. .
Voor kleine en middelgrote bedrijven.
Meer en vrijblijvende info? Mail naar info@cloudinvoice.be

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

schilder- & decoratiewerken

Depamelaere Dick
Blokkestraat 34 | 8550 ZWEVEGEM
GSM 0479 551 914 | dicky.depamelaere@telenet.be
Prutske Vertelt
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