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Beste wandelvrienden, 

 

 

 

Terwijl ik dit schrijf komt de regen ongenadig naar beneden. De mensen 

beginnen te klagen, weeral nat. Wacht even, hebben we er niet om gevraagd, ja, 

gesmeekt? Een mens vergeet nu eenmaal snel. Dat ze maar valt, maar dan liefst ‘s 

nachts en zeker niet als we op wandel zijn. Over onze voorbije Witsoonetocht, op 21 

juli, met een opkomst van 916 wandelaars, waren we best tevreden. Onze nationale 

feestdag valt nu eenmaal midden de grote vakantie. Ik kan me niet van de indruk 

ontdoen dat nogal wat mensen naar het buitenland trokken, waarschijnlijk op zoek 

naar nog hogere temperaturen…. Van Frans D'Haeyere kregen we opnieuw een mooi 

verslagje dat we voorzagen van enkele van zijn foto's. 

Maar we moeten vooruit kijken. 3 zaken worden voorgesteld. Eerst bieden we 

een busreis aan, op 23 oktober, naar Evergem, wat ten noorden van Gent. Niet zo 

ver, dus er moet niet ontiegelijk vroeg uit bed gerold te worden. Een weekje later 

zullen sommige van ons dat wel moeten doen als medewerker aan onze Frontiere-

tocht in Watou. Bidden maar dat het die twee zondagen mooi weer is. En tenslotte 

worden jullie uitgenodigd op ons clubfeest op 19 november, noodgedwongen op een 

nieuwe locatie, niet in Proven maar een paar kilometer verder, in Roesbrugge. Neem 

dus jullie agenda ter hand, of moet ik schrijven ’open de app’?  
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W a a r  w a n d e l d e n  w e  ?

25/06 Oostduinkerke 2 26/08 Ieper (4d vd IJzer) 53 11/09 Erpe-Mere (O) 2

25/06 Oostduinkerke (Trail)1 27/08 Aartrijke 5 11/09 Zaffelare (O) 2

26/06 Terhagen (A) 1 21/08 Wervik 1 11/09 Wenduine 3

26/06 Schellebelle (O) 2 28/08 Zonnebeke 23 11/09 Vichte 15

26/06 St-Denijs 8 28/08 Damme 2 14/09 Ingelmunster 1

28/06 Deerlijk 4 31/08 Torhout 3 16/09 Koekelare 5

02/07 Oostkamp 2 01/09 Werken 3 17/09 Kortemark 4

03/07 St-Mart.-Lierde (O) 2 03/09 Westouter * 37 18/09 Deinze (O) 3

03/07 De Clytte 32 03/09 Westouter ** 2 18/09 Westende 1

08/07 Wervik 12 04/09 Lauwe 5 24/09 Reninge 23

09/07 Oudenaarde (O) 6 04/09 Gits 11 25/09 Kortrijk 2

09/07 Kanegem 4 10/09 Oudenaarde (O) 4 25/09 Wervik 11

09/07 Diksmuide 2

10/07 Harelbeke 12 *    Elfbergentocht

15/07 Binche (H) 1 **  Elfbergentocht Flanders Summits 

16/07 Egem 6 02/07 Wodecq (H) 4

17/07 Lombardsijde 7

21/07 Krombeke 119

23/07 Ardooie 4

24/07 Staden 16

27/07 Zulzeke (O) 6

28/07 Zarren 10

31/07 Middelkerke 12

05/08 Zonnebeke 28

06/08 Appelterre (O) 2

06/08 Oostrozebeke 3

07/08 Vinderhoute (O) 1

07/08 Knokke-Heist 3

07/08 Eernegem 9

09/08 Ingelmunster 1

12/08 Bornem (A) 100km ?

13/08 Moorslede 9

13/08 Middelkerke 2

14/08 Oudenaarde (O) 1

14/08 Zillebeke 16

15/08 Moorsele 9

15/08 Hertsberge 4

20/08 Roeselare 5

21/08 Merkem 27

21/08 Ruiselede 3

23/08 Oostduinkerke (4d) 50

24/08 Diksmuide (4d) 42

25/08 Poperinge (4d) 91

De club betuigde zijn

innige deelneming bij

het overlijden van ons

clublid José Mortier op

31 augustus

laatstleden.
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C L U B N I E U W S

  

• Welkom in de club: Gertjan Vanhove uit Poperinge 

• We betuigden onze innige deelnming bij het overlijden (25/6) van Madeleine 

Debreus, moeder van Josiane Meersseman en Patrick Ryckeboer, net zoals bij 

het overlijden van Godelieve Verkest, moeder van Edwin Gesquière en Josée 

Dallequin.

• Felicitaties aan ons lid Jos Van De Wyngaert die op 16 juli met succes de 100 

km van Binche heeft gewandeld. Indien er nog Witsoonestappers zijn die 

dergelijke prestatie hebben geleverd, laat het ons gerust weten.

• Vanaf 2023 is onze 21 julitocht een bonustocht (enkel voor clubs met een vzw 

statuut). Het voordeel van zo'n tocht is dat wandelaars dubbele punten kunnen

verdienen voor het clubkampioenschap. Dit jaar was onze club nog geen vzw 

bij opmaak van de kalender, dus was de Witsoonetocht nog geen bonustocht.

• De wandelkalender 2023, Walking in Belgium, uitgave van WANDELSPORT 

VLAANDEREN, wordt thans gedrukt: wie die wil, reserveert best een exemplaar

op voorhand want we hebben er maar een beperkt aantal in bestelling. De 

prijs voor deze wandelkalender blijft € 8 en zal vanaf ons clubfeest 

beschikbaar zijn.

• Het lidgeld voor 2023 is bepaald op € 15, kinderen tot 12 jaar betalen € 10, dit

is spotgoedkoop wanneer je het vergelijkt met de lidgelden van andere 

sportfederaties. Bijna iedereen kan zijn lidgeld terugkrijgen via zijn mutualiteit. 

Zodra je lidgeld betaald is

1. krijg je een reeds ingevuld formulier om af te geven aan de mutualiteit 

(opgelet, pas afgeven vanaf 1-1-2023). 

2. is je lidkaart ook geldig in 2023, je krijgt alleen een herinneringsbrief als 

betaalbewijs.

Voor wie pas nu bij de club komt wordt een tijdelijke lidkaart door de club 

aangemaakt. 1 à 2 maanden na aanmelding krijgt het lid dan automatisch een

PVC lidkaart opgestuurd vanuit Wandelsport Vlaanderen. Na ontvangst dient 

de voorlopige kaart vernietigd te worden. 

• We kunnen enkele dagen voor de Frontieretocht (30/10) de documenten 

ophalen in het hoofdkantoor in Maldegem zodat jullie het lidgeld op de 

Frontieretocht kunnen vereffenen, dat spaart ons veel bijkomende administratie

uit. Ook kan je dan inschrijven voor ons clubfeest in Roesbrugge.

• Sedert enige tijd beschikken we over een prachtige website. Webmaster Jurgen

Pil zorgt voor een regelmatige update van de gegevens. Bij deze onze grote 

dank voor zijn vele werk aan de site: www.witsoonestappers.info. 

• In deze info alles over onze komende busreis naar Evergem op 23 oktober, zo 

spoedig jullie deelname melden a.u.b. want vol is vol.

• Ons clubfeest gaat dit jaar door op zaterdag 19 november. Voor leden die 

korting krijgen voor de feestmaaltijd als medewerker in het afgelopen jaar, 

stelt zich geen probleem, een lijst werd opgemaakt. Jacques (op de 

Frontieretocht) en Annie (voor wie opbelt) zijn op de hoogte.
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• Na de coronaperiode en op vraag van de federatie en ondanks het afschaffen 

bij de clubs van het clubkampioenschap, willen we toch onze verdienstelijke 

wandelaars in de bloemetjes blijven zetten in clubverband. En dit als dank voor

hun prestaties, die zorgen voor de uitstraling van de club. Tot nu was het zo 

dat die wandelaars ieder jaar werden gevierd in Hooglede bij het etentje van 

Wandelsport Vlaanderen, maar dit werd door de federatie definitief afgeschaft.

Witsoonestappers die dit jaar de kaap van de 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 

km ronden, of 1000, 2000 of 4000 wandeltochten hebben genoteerd, moeten 

ons laten weten (ten laatste op 30/10) dat ze in aanmerking komen om 

gehuldigd te worden, en dat op adres huyghe.erik@telenet.be (secretaris) of    

jacques.destailleur@skynet.be (medevoorzitter). Zoals vroeger bij de federatie 

moeten jullie kiezen tussen ofwel aantal gewandelde kilometers ofwel aantal 

gewandelde tochten. Enkel officiële kilometers, als Euraudax, erkende 

wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen, Waalse of buitenlandse 

tochten komen in aanmerking, dus tochten waarvoor een juiste afstand-

bepaling is gebeurd door een wandelorganisatie. 

• Vanaf 2022 kwam  er een nieuw clubkampioenschap, in vervanging van het 

vroegere wisselbekerklassement. Clubs zullen onderverdeeld worden volgens 

ledenaantal. Het bijzonderste is dat wanneer je gaat wandelen naar een club 

voor een gewone tocht 1 punt kan sprokkelen, 2 op een bonustocht, 3 op een 

regionale wandeldag en 5 op een nationale wandeldag.
  

• Nieuwe wandelgroepen (worden een club maar organiseren geen tochten)

- 7104 Felixstappers Lier 

- 7105 Wandelcollectief Mee op Stap Kalmthout 

- 7503 Krottegemse Colia Stappers 
 

• Van club naar wandelgroep: (blijven als club maar organiseren geen tochten)

- 7206 WSV Winterslag 2081 

- 7405 Wandelgroep ‘Ochtendgloren’ Kapelle-o/d Bos 

- 7504 Puinstappers Bredene 
  

• Ontslag van wandelclubs: 

- 1061 De Olense Pottenstappers 

- 2021 WSV De Trotters Hasselt 

- 2083 WSV 10 Wing tac 

- 3257 Groep ’t Singel 

- 4436 Levenslust Denderhoutem

- 5371 Moense Gordel 

- 5409 De Haverlostappers 

- 5439 De Tervaete Stappers Keiem
  

• Feesteditie Winterwandeling Koksijde-Oostduinkerke (50e keer!)

7 januari 2023

Inschrijven: zaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke

tussen 8 en 14 uur, € 2.00

6 - 10 - 16 - 20 - 29 km
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Witsoonetocht Krombeke 21-7-2022 

 

De afspraak op de Nationale Feestdag was in zaal De Bampoele, in het 

centrum van Krombeke. Ik was op bezoek bij de Witsoonestappers. Onderweg in de 

wagen zag ik donkere wolken verschijnen aan de hemel, het zou inderdaad niet lang 

duren vooraleer het begon te motregenen, ik was amper vertrokken voor mijn tocht 

van 15 km. De opgestoken paraplu’s kwamen meteen in beeld. Krombeke is 

deelgemeente van de stad Poperinge. Het is een piepklein dorpje van 8,59 km² groot 

met 666 inwoners (1-1-2020). De patroonheilige is Sint-Blasius. 

Mijn tocht was voornamelijk gekenmerkt door de rust en stilte van het 

Westhoekse platteland. Jammer genoeg was het weer niet geschikt om 

panoramafoto's te nemen. Na een kleine 5 km kwam ik aan op de rustplaats De 

Groene Boomgaard, een bed and breakfast hoeve in Westvleteren. De zaal oogde 

heel nieuw en was uiterst verzorgd. Aan medewerkers geen gebrek. 

De medewerkers, een familiekwestie op een paar toevallig aanwezige bestuursleden na 

Nu wachtte mij een lus om hier terug te keren, opnieuw een kleine 5 km. Het 

regende rustig verder, echt nat werd je er niet van, ik had geen regenkledij bij, te 

veel naar het weerbericht geluisterd. Ik had beter moeten weten want die zitten er 

soms helemaal naast, zelfs de buienradar was niet helemaal bij de pinken. 

Via autoluwe wegen – ik kon de voorbijrijdende wagens tellen op één hand - 

kwam ik voorbij De Vrede, de horecazaak bij de trappistenabdij van Westvleteren. 

Rond 10u was ik er van de eersten maar al snel groeide het bezoekersaantal aan 

waaronder uiteraard hoofdzakelijk wandelaars. Neen, niet elke afstand kwam hier 

voorbij, maar ik was goed geïnformeerd welke afstand ik best niet deed. Niet voor 

niets staat de bruine trappist van 12° geboekstaafd als één der beste bieren ter 

wereld! Nee, dit was geen officiële rustpost ook al zat ik er op mijn gemak, ik moest 

dus nog even verder. 
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Toen was ik al de Sint-

Sixtusbossen gepasseerd. Bij 

de Sixtusabdij hebben ze niet 

alleen godendrank maar er 

zijn ook bossen. Ze zijn bijna 

19 ha groot en maken deel uit 

van het ruim 300 ha grote 

boscomplex 'Sixtusbossen' in 

Poperinge. De laatste lus van 

opnieuw een kleine 5 km 

bleef het droog maar op de 

zon was het nog even 

wachten. Zo kwam het einde stilaan in zicht. Het was opvallend hoeveel wandelaars 

ik onderweg tegenkwam, soms in dezelfde soms in tegengestelde richting. 

Coronatijd betekent echter inkrimping van het bezoekersaantal maar met 916 

konden ze bij de Witsoonestappers toch dik tevreden zijn. Dank aan bestuur en de 

vele medewerkers voor een goed georganiseerde en mooie tocht. 

Verslag en foto's: Frans D'Haeyere 

 

 

 

 

 

 

 

 

De top van de uitslag van de Witsoonetocht in Krombeke op 21-7-2022 

 Individuelen 145 

 Witsoonestappers 119 

 Heuvellandstappers 71 

 Nooit Moe Boezinge 54 

 Drevestappers 51 

 Westhoekstappers 38 

 Mont-Marche Tournai 34 

 Brigandtrotters 31 

 Colliemolen 25 
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Sensitivity: Confidential 

BUSREIS EVERGEM 

Herfsttocht  zondag 23 oktober 2022 

 

De Herfsttocht van wandelclub AL KONTENT GROOT EVERBEEK vzw. start vanuit het koetshuis van het 

kasteel van Wippelgem. Dit is het grootste kasteelpark van Evergem (oudste vermelding: 1375).  

Volledig heropgebouwd in 1892. Op het zelfde domein bevinden zich paardenstallen, een ijskelder, een 

hovenierswoning (nu bistro), een boerderij, een serre (niet toegankelijk), een moestuin en duiventoren. 

Het kasteeldomein omvat 27 hectare, waarvan nog 15 hectare voor landbouw gebruikt wordt.  

De volledige lus van het kasteeldomein is ongeveer anderhalve km, met overwegend bosdreven. Alle 

afstanden doen minstens de halve omloop, sommige de volledige. 

Alles boven de 12 km trekt via hoofdzakelijk rustige wegen richting Kluizen met het Kluizendok (op de 

linkeroever van de Gentse haven) en het Spaarbekken. Kluizen was van 1830 tot 1965 een zelfstandige 

gemeente waarna het bij Ertvelde gevoegd werd. Op 1 januari 1977 is deze gemeente, en dus ook 

Kluizen, opgegaan in de fusiegemeente Evergem. Er zijn nog heel wat groene zones en de dorpskern 

heeft een bruisend verenigingsleven. De basisschool is rustpost voor alle afstanden > 12 km ! 

Alle afstanden vanaf 12 km trekken naar het Spaarbekken van Kluizen (enkel toegang op vertoon van 

inschrijvingskaart!). In het totaal wandelen de deelnemers nagenoeg 3 km op dit stuk privé terrein. 

Kluizen telt twee waterspaarbekkens die samen 11 miljard liter ‘ruw’ water kunnen stockeren.  

Eén van de trekpleisters van Wippelgem is de Molen van Wippelgem (ook Gerardsmolen genoemd). 

Deze is gelegen aan de Burggravenstroom en is een korenwindmolen volgens opschriften "gebouwd 

door Gerard Neyt in 1864 op de plaats van een houten staakmolen van 1645, afgebrand in 1787 en 

heropgebouwd. De molen, nu eigendom van de gemeente, werd gerestaureerd in 1965 en 1984. Het is 

bovendien een beschermd monument 

Dankzij 2 privé toelatingen kunnen de Heffinkbossen doorkruist worden. Voor de wandelaars van de 12 

km en meer is dit de apotheose van de wandeltocht. In januari 2011 werd met de aanplant van 15.000 

vierkante meter nieuw bos aan de Heffink de gemeente Evergem een stukje groen rijker. Het bos is een 

versterking van de bestaande bossen van het kasteel Heffink en het bos Nieuwe Weg en grenst aan 

het Sleidings Vaardeken. 

Het “Goed ten Broeke" (Ten Broecke kasteel) in de wijk Heffink was in de middeleeuwen één der 

belangrijke uitbatingen van Evergem. In het centrum ervan lag het omwalde opperhof, later "huys van 

plaisance". Een circa 800 meter lange beukendreef leidt nog steeds naar de vrij gaaf bewaarde site 

met in de as ervan het "Goed ten Broeke" en daar rond de bijhorende hoeven. Het Goed ten Broeke en 

omgeving is sedert 1997 aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht. 

 Vertrek: om 8.00 uur aan de sporthal in Poperinge 

Prijs: leden € 5.00  

Terugkeer: vertrek vanuit Evergem om 16.00 uur 

Inschrijven: zo spoedig mogelijk, bij de secretaris Erik Huyghe 

tel. 057/33.67.13 of 0472/21.27.01 

Niet te lang wachten om in te schrijven want volzet is volzet. Onze busuitstappen hebben   

een groot succes en we houden de prijs heel laag ondanks de grote stijging van de kosten  

van de busreizen. Niet-leden kunnen maar ingeschreven en bevestigd worden de week voor 

de trip omdat leden altijd voorrang hebben.
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Onze gelukwensen voor wie in 

oktober, november of december geboren is 

Nelly  Beernaert  Lune  Geldof 

Christine  Bottecaer  Bart  Geldof 

Geert  Brysbaert  Edwin  Gesquière 

Myriam  Bucquoye  Martin  Hommez 

Paul  Busschaert  Dorine  Houvenagel 

Jacqueline  Carpentier  Willy  Keygnaert 

Lena  Catrycke  Christiane  Leys 

Frans  Caulier  Sandrine  Marris 

Femke  Christiaen  Josiane  Meersseman 

Gino  Claeys  Margot  Mylle 

Delphine  Clauw  Andy  Poissonnier 

Roland  Cleenewerck  Paul  Polley 

Jan  De Marlie  Katrien  Polley 

Paula  Dekiere  Paula  Quaghebeur 

Marnix  Deleye  Patrick  Ryckeboer 

Bart  Delvoye  Nicole  Ryde 

Victor  Delvoye  Raymonde  Ryssen 

Rik  Dequeker  Heidi  Saesen 

Dirk  Dequeker  Francine  Taffin 

Geert  Derycke  Linda  Vandenbilcke 

Lisbeth  Deschilder  Frieda  Vandenbilcke 

Marleen  Desmet  Rita  Vandenbussche 

Maria  Dever  Martin  Verbeke 

Barbara  Dever  Josiane  Verhaeghe 

André  Dewanckele  Anja  Verkeyn 

Sybille  Feys  Kurt  Willems 

Yara  Geldof     
 

31e Frontieretocht Watou Zondag 30-10-2022 
        

De Frontieretocht start vanuit het OC de Bollaard in Watou. Duizenden mensen 

bezoeken in de zomer de Poperingse deelgemeente omwille van het Kunstenfestival  

(20.000 in 2022). Bijgenaamd “dorp van hoge gisting” is het ook een brouwersdorp: 

op de Kleine Markt wandel je voorbij het Brouwersmonument. 

De verschillende wandelafstanden zijn 5,5 – 9,2 – 14,7 – 19,3 – 25,5 km 

We steken af en toe de schreve over, de grens met Frans-Vlaanderen, om wat 

grenssfeer op te snuiven. Volgens de gekozen wandelafstand volg je een stuk van het 

Warande- en het Smouthoukpad en nog zoveel rustige wandelwegen. De grotere 

afstanden volgen nog een golvend wandeltraject naar het Helleketelbos met zijn 

mooie herfstkleuren. 
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C L U B F E E S T

zaterdag 19 november

Waar? In het Christen Volkshuis, Prof. Rubbrechtstraat, 25, Roesbrugge

Wanneer? Vanaf 19u00

Om 19u30 schuiven we de beentjes onder tafel voor:

A pe r i t i e f  m e t  4  h a p j e s

E d e l p r e i s o e p

 R o s b i e f  m e t  g r o e n t e n k r a n s  e n  k r o k e t j e s  

D e s s e r t w a a i e r  m e t  k o f f i e

2  c o n s u m p t i e s  i n b e g r e p e n

( o pge pa s t :  o p l e g  v o o r  s p e c i a l e  b i e r e n  m o ge l i j k )

  

Prijs leden € 50 niet-leden  € 55

Aangepast menu voor kinderen tot 12 jaar  € 15
 

Een discobar zorgt voor nog meer sfeer!

Gelieve het passende bedrag te storten op het nieuw rekeningnummer

IBAN BE30 1030 7822 4811 van de Witsoonestappers, Krombeke, en

duidelijk te vermelden voor hoeveel volw./kind. We raden aan om bij een

late overschrijving eventjes te bevestigen op  0478/61.89.17  (Annie

Duerinck). Je kan ook inschrijven op onze Frontieretocht in Watou op

30 oktober. Ten laatste op 13 november moeten we weten wie komt.

Voor leden die korting krijgen voor de feestmaaltijd als medewerker in

het afgelopen jaar, stelt zich geen probleem: een lijst werd opgemaakt,

Jacques (op de Frontieretocht) en Annie (voor wie opbelt) zijn op de

hoogte. Die avond kun je ook je lidmaatschap hernieuwen, en je Walking

in Belgium 2023 afhalen.
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Zo 02 Otegem 4-7-14-21-30

Ma 03 Sportkring Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 6-9-12-18

Roeselare 4-6-12-18

Moorslede 6-12-16-22

Wandelclub Koekelare Ichtegem 4-6-11-16-18-24

Zo 09 Nooit Moe Boezinge Boezinge 7-10-15-20-25

Zo 09 Vier op een Rij Zedelgem 4-6-12-18-21-30

Zo 09 Rumbeke 4-6-12-18-24

12 Uren van Lauwe Rekkem 4-7-14-21

Nacht van Vlaanderen Torhout 7-14-18-23

Zo 16 Passendale 5-10-12-15-20-26

Zo 16 6-12-18-25-33

Zo 16 Wandelend Paard Waregem 6-12-18-24

Meulebeke 5-10-15-20-25

Wandelclub Nieuwpoort Nieuwpoort 6-9-14-18-24-30

Zo 23 WSK Marke Harelbeke 6-12-18-24

Zo 23 Kortemark 4-6-12-20-25

Ingelmunster 6-9-12-18

Houthulst 4-6-10

Middelkerke 4-7-14-24

Dikkebus 7-14-21

Zo 30 Watou 7-12-18-24-28

n
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Wandelclub Koekelare Koekelare 5-7-13-18-22

Zillebeke 6-10-12-15-20

Wandelclub Diksmuide Oostkerke 6-12-18-24

Do 03 Wandelclub D&A Adinkerke 6-12-18-24-30

Wandelclub Koekelare Langemark 7-10-14-18-23

Zo 06 WNZB Knokke-Heist Knokke-Heist 8-13-18-33

Zo 06 Ingelmunster 6-12-18-21-28

Wervikse Wandelsport Vereniging Wervik 6-12

Zarren 5-10-15-20-25

Levenslijnteam Damme Moerkerke 6-12-15-18-21

Nacht van Vlaanderen Torhout 7-14-21

Presto Ichtegem Ichtegem 4-8-12-16-20

Zo 13 Ruddervoorde 5-7-10-13-18-22

Zo 13 Westouter 5-9-12-16-22-28

Slijpe 7-14-24

Wervikse Wandelsport Vereniging Wervik 4-6-12-18-24

Vier op een Rij Zedelgem 6-12-18-24-30

Zo 20 Oostnieuwkerke 5-10-15-20

Zo 20 Wandelclub Beernem Oedelem 4-6-11-15-21

7Mijl-Stappers Gullegem 6-10-14-20-24-27-32

Bredene 4-6-9-12-16-20-24

Wandelclub Koekelare Bovekerke 4-8-14-18-23

Zo 27 Internationale Tweedaagse Blankenberge 8-15-21

d
e
c
e
m
b
e
r

Torhout 25-2x25-50

Dentergem 6-12-18-24

Zo 04 Voetje voor Voetje Gits 4-6-12-15-18-21

Nooit Moe Boezinge Ieper 6-10-15-20-25-30

Zo 11 Duintrappers Oostduinkerke 4-6-10-15-18-22-30

Zo 11 Sijsele 5-10-15-20

Wandelclub Eernegem Eernegem 5-7-12-15-21

6-11-15-20

Ledegem 4-6-12-18-24

Zo 18 Oostende 6-12-18

Zo 18 Wijtschate 5-7-10-13-20

Ma 26 Moorslede 6-10-15-20

Ma 26 Levenslijnteam Damme Damme 5-9-11-17-21

Roeselare 6-12-18

Wandelclub Diksmuide Leke 6-12-18-24

WSK Marke Kortrijk 7-13

Do 29 Wandelclub Nieuwpoort Nieuwpoort 5-8-14-22

Kortemark 5-10-15-20-26

Aanbevolen tochten okt - nov - dec 2022

Za 01 Margrietestappers

Waterhoekstappers

Wo 05 't Wandelvoetje

Za 08 Velodroomvrienden

Za 08

DSF – Kloenstappers

Za 15

Za 15

Drevestappers

Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde

Za 22 Spartastappers

Za 22

Michiel Mispelonvrienden

Di 25 Aviflorastappers

Za 29 De Buskanters

Za 29 Spoetnikstappers

Za 29 Westhoekstappers

Witsoonestappers

Di 01

Di 01 Flanders Fields Stappers

Wo 02

Za 05

Brigandtrotters

Vr 11

Vr 11 Kreketrekkers

Vr 11

Vr 11

Za 12

Godelievestappers

Heuvellandstappers

Za 19 Spoetnikstappers

Za 19

Za 19

Colliemolen

Za 26

Za 26 Puinstappers

Za 26

Za 03 Euraudax België

Za 03 Watewystappers

Za 10

Feestcomiteit De Marollen

Vr 16

Za 17 Brugsche Globetrotters St-Andries

Za 17 't Wandelvoetje

Keignaerttrippers

Heuvellandstappers

Velodroomvrienden

Di 27 Colliemolen

Wo 28

Wo 28

Za 31 Kreketrekkers 15
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