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Beste wandelvrienden

Het is een beetje onwezenlijk om in deze tijden het clubblad van een 

wandelclub samen te stellen, nu dat het “georganiseerde” wandelen al meer 

dan drie maanden op pauze staat. En het ziet er niet naar uit dat we vlug naar 

de situatie van vóór de lockdown zullen terugkeren. Verder in dit nummer wat 

meer daarover.

Rubrieken die je niet vinden zal verderop: in de eerste plaats, 

logischerwijze, ”waar wandelden we?” Niet dat het wandelen op zich stilligt. 

Duidelijk te zien aan alles wat via de sociale media voorbijkomt. Er werd wat 

afgestapt (en gefietst) de laatste maanden, eerst dicht bij huis (of je kot), later

opnieuw wat verderaf. 

Ook de “aanbevolen tochten” ontbreken. Op de website van Wandelsport 

Vlaanderen is nu al te zien dat alle tochten in juli en het merendeel van die in 

augustus geannuleerd zijn, dat geldt ook in mindere mate voor september, 

maar zelf in oktober vind je er al hier en daar een geschrapte tocht. Eentje zelf

op 25 oktober, de dag van onze Frontieretocht in Watou.

Natuurlijk ook geen woordje over onze Witsoonetocht op 21 juli in 

Krombeke, die valt in het water, figuurlijk dan. Ook onze viering van 35 jaar 

Witsoonestappers op 19 juli vervalt, wegens het te grote risico. 

Wel in dit nummer: wat meer data en cijfertjes, noodgedwongen...
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Waar staat Witsoone voor?

Een woordje uitleg voor al onze nieuwe leden

Krombeke, het Witsoonedorp maar ook de plaatselijke wandelclub, de

Witsoonestappers dragen de naam met veel trots. Volgens een oude legende

was Cornelius Witsoone een vreemdeling (jager? ridder?) die verdwaalde in de

toen uitgestrekte bossen die lagen tussen Poperinge, Krombeke, Proven,

Watou, Westvleteren en Woesten.

"Drij dagen en drij nachten dwaalde hij door de bosschen, zonder den uitgang te

kunnen vinden. Op het punt zijnde van honger en dorst te sterven, nam hij in zijnen

angst en benauwdheid, zijn toevlugt tot de H. Maegd en Moeder Gods Maria. En zie,
nauwelijks zich aen de H. Maegd bevolen te hebbende, hoorde hij de klok van

Crombeke luiden, hij geraekte aan den boord van het woud en was gered ...
Dezen Heer, om God en de Heilige Maegd over dit weldaed te bedanken, en ter

eeuwigen gedachtenis van een zoo ongehoord geval, fondeerde in de kerk van

Crombeke een eeuwig jaergetijde, met uitdeling van eenige sponden (korenmaat) in
brood gebakken aen den armen; en wilde en gebood, dat er ten eeuwigen dage

zoolang Crombeke zoude bestaen, alle dagen zoo veel klops te geven, als dat hij uren

in het woud gedoold had, te weten 72 ....."

Uit de gedenkschriften van Pastoor Carolus Derache (° Krombeke 1782, + Anzegem 1860) 

Sinds eeuwen bestaat de traditie van de 72 "doolklops", en sedert 1 januari

1967, na de elektrificatie van de klokken, worden door de hamer 72 slagen

gegeven op de grote klok, 's zomers om 20 u, in de winter om 18 u. 

Waar komen de Witsoonestappers vandaan?

Aalter 1 Nieuwkerke 2

Beselare 1 Oostende 1

Brugge 1 Oostvleteren 3

De Panne 1 Passendale 1

Dikkebus 1 Pervijze 2

Diksmuide 6 Poelkapelle 2
Elverdinge 1 Poperinge 144

Gyverinkhove 1 Proven 16

Heule 2 Reningelst 5

Ieper 4 Sint-Eloois-Winkel 1

Izegem 1 Veurne 4

Kemmel 4 Vlamertinge 4
Krombeke 6 Voormezele 2

Leisele 2 Watou 23

Lo 2 Westouter 7

Lombardsijde 1 Westvleteren 6

Menen 1 Wevelgem 2

Moorslede 1 Zwevegem 3
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C l u b n i e u w s
 

• Welkom bij de club: Philippe Verlinden uit Aalter.
• Momenteel telt de club 267 leden waarvan 47 nieuwe.
• Van Stad Poperinge ontvingen we 3 stadsaandenkens. Zoals 

gewoonlijk worden die overhandigd aan de clubs die in de loop van 
het wandeljaar een busreis inrichten naar één van onze 
wandeltochten.

• Ons clubfeest gaat dit jaar door op zaterdag 21 november, 
natuurlijk in de hoop dat dergelijke evenementen tegen dan weer 
mogelijk zijn zonder een hoop beperkingen.

• Het Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw (= de nieuwe 
benaming voor de raad van bestuur) heeft beslist om de periode 
voor de spaaractie voor de rugzak of de poncho (voorlopig) te 
verlengen tot eind april 2021. De afhaalpunten zullen 
gecommuniceerd worden zodra daar zicht op is. Stempelboekjes 
bijhouden dus.

• Vragen, suggesties, wandelervaringen, uitslagen, enz…laat het ons 
weten, eventueel doormailen mag ook huyghe.erik@telenet.be

• Verderop vind je een bloemlezing uit het protocol dat opgemaakt 
werd door Wandelsport Vlaanderen i.v.m. de heropstart van het 
georganiseerd wandelen. Nogal wat regeltjes waaraan je moet 
voldoen. De volledige tekst is te lezen op de homepagina van de 
website van Wandelsport Vlaanderen, in de tekst kan je doorklikken 
op protocol. Goed mogelijk dat je daar al een update vindt.   

• Al onze tochten voor 2020 opgenomen in de Walking zijn ook 
automatisch meegenomen naar www.uitinvlaanderen.be, dit is een 
van de grootste websites in Vlaanderen om evenementen en 
uitstapjes op te zoeken. 

• Wat onze Frontieretocht op 25 oktober in Watou betreft, we wachten
nog af om een beslissing te nemen, we kijken nog eventjes de kat 
uit de boom.

• Het is niet zeker dat onze Witsoonetocht van 21 juli 2021 in 
Krombeke zal kunnen gebruik maken van Ontmoetingscentrum de 
Bampoele. Er zijn grote werken gepland, die zouden klaar moeten 
zijn tegen de bouwvakantie... Uit veiligheid hebben we ook het 
Ontmoetingscentrum De Croone in Proven vastgelegd als reserve 
startplaats.

• Sinds 01.01.2016 is onze federatie voor de polissen sportongevallen
verzekerd bij ARENA. Het is zeer belangrijk is dat de formulieren 
ongevalsaangifte ingevuld worden bij de inrichtende club waar het 
ongeval zich heeft voorgedaan. Het ingevulde formulier wordt 
meegegeven met het slachtoffer om desnoods ook te laten invullen 
door een arts. Het slachtoffer maakt dit ingevulde formulier zo vlug 
mogelijk over aan Wandelsport Vlaanderen.
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Georgette Baert Jurgen Pil

Jan Pil

Liesa Verplancke

Christine Caron

Mark Destailleur

Philippe Verlinden

Vanessa Strobbe

Marleen Hardeman

Rik Nollet

Milo Geldof

Christophe Olivier Anna Maertens

Dirk Lejeune

Krista Vandecasteele

Een gelukkige verjaardag voor wie in
juli – augustus – september geboren is

Wendy Milleville Sarah Wydoodt

Mariska Defevere Ludo Huyghe

Mariette Denys

Liliane Huyghe

Josée Dallequin

Geert Dequeker José Dereyne

Bernadette Taveirne Steven Struyve

Lune Plancke Bertin Ryckeghem

Jean-Luc Vanoost Maxime Gelein

Josiane Questroy Sandrine Hallosserie

Aimé Plancke Hilde Spenninck

Xavier Verleure Gilbert Lobelle

Guido Monkerhey Johan Scherpereel

Jos Van de Wyngaert Chris Rosseeuw

Emmely Debyser

Geert Dewanckele

Johan Charlet Marleen D'Ooghe

Brigitte Dewancker Rita Lecluse

Maurice Deghandt

Linda Coevoet Elise Mylle

Luc Seynaeve

Martine Quaghebeur

Luc Vanhee

Josée Boudein Lutgarde Bulcke

Geert Clarys Eddy Duerinck

Tine Ryckeghem

Lorenzo Vanhaverbeke Geert Gouwy

Danny Callandt

Willy Jaecques Luc Maerten

André Beyaert Jozef Dael

Een welgemeende proficiat voor
Marleen Brysbaert en Martin Hommez
bij de geboorte van hun 6e kleinkind:

NOAH
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Een aantal punten uit het protocol  opgesteld door

Wandelsport Vlaanderen in verband met een mogelijke

heropstart van het georganiseerd wandelen op

1 september (onder voorbehoud)

Het is een lijst van te nemen maatregelen. Het volledige 
protocol kan geraadpleegd worden op de homepagina van 
Wandelsport Vlaanderen. Hier volgt een kleine selectie uit de 
lijst.

Clubs kunnen enkel organiseren mits toelating van de Nationale 
Veiligheidsraad, de lokale instanties, zaalverhuurders, …
De organiserende club is verantwoordelijk voor de gezondheid van de 
medewerkers en deelnemers en moet de tocht aanbieden conform de 
geldende veiligheidsmaatregelen, geldend op de dag van de organisatie. 

De club moet bij het  opstellen van de medewerkerslijst rekening houden
met de risicogroep 65+. Medewerkers die de voorbije maanden 
(on)rechtstreeks in contact kwamen met Covid-19 wachten beter om 
hun diensten aan te bieden. Ook medewerkers die in het verleden 
ernstige gezondheidsproblemen hadden,adviseren we om te wachten. 
Gezien de toevloed van deelnemers raden we de medewerkers aan 
steeds een mondmasker te dragen. 

Medewerkers die instaan voor ontvangst van geld en catering dienen 
handschoenen te dragen. Er wordt aangeraden voor de medewerkers 
een basiskit met mondmasker, handgel en handschoenen te voorzien.
Vermijd contact tussen de medewerkers en deelnemers. Respecteer 
voldoende werkruimte waar de social distancing gegarandeerd wordt.  
Werk per post enkel met medewerkers die tot dezelfde bubbel behoren! 
Heb je geen dergelijke bubbels, werk dan enkel met één medewerker per
post m.a.w. telkens één medewerker per product. 

We stimuleren de clubs de inschrijvingszone te voorzien in een 
buitenlocatie (bijvoorbeeld een overdekte tentconstructie). Gebruik  
nadarhekken om alles in goede banen te leiden. Indien de organiserende
club opteert voor een binnenlocatie dient deze volledig losgekoppeld te 
worden van de cateringzone m.a.w. de inschrijving dient door te gaan in 
een apart lokaal. De inschrijvingslocatie dient voorzien te zijn van een 
separate in- en uitgang teneinde de doorstroming van de deelnemers 
optimaal te garanderen. We adviseren onze clubs om bij de inschrijving 
te werken in tijdsblokken. Een inschrijvingssysteem dat reeds ettelijke 
jaren is ingeburgerd bij onze buurlanden Nederland en Frankrijk. 
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Deelnemers dienen de maatregelen rond social distancing in acht te 
nemen en hun lidkaart met barcodezijde aan te bieden voor scanning. 

Tezelfdertijd bieden ze hun wandelboekje ter afstempeling aan. Zo 

dienen de deelnemers zich geen tweede maal in de wachtrij te begeven. 

We adviseren de deelnemers om in de inschrijvingszone steeds een 

mondmasker te dragen. Gezien hoofdzakelijk cash betaald wordt, dient 

de inschrijvingszone voorzien te worden van voldoende 
ontsmettingsmiddelen. 
 

Wellicht zal vanaf 1 september geen beperking van het aantal 

deelnemers worden opgelegd. Er wordt immers opnieuw gesproken van 
massa-evenementen. Clubs kunnen vanaf 1 september diverse 

afstanden aanbieden. Omlopen dienen uitgewerkt te worden met een 

minimale overlapping van de diverse afstanden. Het ophangen van 

afstandstabellen, plannetjes van de omlopen aan uitgangen van de 

inschrijvings- en/of cateringzone is verboden net als het plaatsen van 

een foldertafel, het aanbrengen van affiches en aankondigingen van 
komende tochten.
 

Cateringfaciliteiten dienen de gangbare maatregelen voor restaurants en 
horeca in het algemeen te volgen: bij de opstelling van de cateringzone 

dient steeds de afstandsregeling van 1,5 meter gerespecteerd te worden.

Vermijd de verkoop van pannenkoeken, oliebollen , wafels , ... teneinde 

lange wachtrijen in de cateringzone te vermijden. We adviseren te 

werken met bediening aan tafel. Voorzie daarom extra medewerkers die 

kunnen instaan voor verkoop van catering in de zaal. Maak alle gangbare
regels duidelijk zichtbaar in de cateringzone. Wandelsport Vlaanderen zal

deze eveneens communiceren, zodat clubs zich in al deze onpopulaire 

regel gesteund voelen. Leg op de tafels geen prijslijsten. 
 

Rustposten dienen te voldoen aan alle regels die gelden in de startzaal. 

Er geen bonnenverkoop in de rustposten voorzien. Deelnemers die iets 

willen eten of drinken in de rustposten, dienen hun bonnetjes te kopen in

de inschrijvings- en/of cateringzone. 
 

Verder zijn er nog een aantal regels specifiek voor het sanitair wat 

betreft wachtrijen, doorstroming, ontsmetting,... Mondmasker verplicht 

voor de gebruikers! 
 

Ook werd een charter opgesteld, zowel voor de medewerker als voor de 

deelnemer. Dit vind je ook op homepagina van Wandelsport Vlaanderen. 
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km wand.

Dirk Lejeune 69087 Dirk Lejeune 3435

67451 3332

66844 2419

65475 2271

59567 Dany Charles 2228

57463 Willy Jacques 2201

Willy Jacques 54945 2169

54070 2066

53518 2057

52382 1965

50504 1862

50455 1822

49558 1793

Dany Charles 39132 1684

38454 1566

30608 1543

30597 1535

30440 1437

27103 1415

25959 1365

25086 1354

25056 1265

24359 1263

21529 1238

20948 1162

20853 Georgette Baert 1162

André Melis 20396 1152

19874 1101

19594 Anna Maertens 1099

19552 1055

Vanessa Strobbe 17556 Willy Kiekens 1037

Jacques Destailleur 15654 Vanessa Strobbe 1019

15590 1000

15162 940

Mario Carton 15027 917

14829 899

Jurgen Pil 14548 886

Willy Kiekens 14486 884

12826 Jacques Destailleur 872

12667 754

11996 738

11488 734

10145 733

9600 696

Georgette Baert 9600 Mario Carton 692

Aantal kilometer en wandelingen op 21/7/2019

Deze cijfers zijn voor een aantal mensen niet waarheidsgetrouw omdat ze bij het afsluiten 
van het wandelseizoen hun gegevens niet doorgeven. Bij deze een dringende oproep om 

dat wel te doen. Weinig of veel, maakt niets uit!

Jos Vandewijngaert Raymonde Inion

Roland Cleenewerck Andre Dewanckele

Raymonde Inion Michel Vanhoucke

Lutgarde Bulcke

Emiel Hommez

Roza Couwet

Ronny Wyffels Lutgarde Bulcke

Roza Couwet Roland Cleenewerck

Jozef Dael Ronny Wyffels

Michel Vanhoucke Marijke Vanfleteren

Marijke Vanfleteren Emiel Hommez

Andre Dewanckele Eddy Decuyper

Jozef Dael

Eddy Decuyper Jean-Marie Dewulf

Jean-Pierre Dewulf Jos Vandewijngaert

Jean-Marie Dewulf Jean-Pierre Dewulf

Eric Huyghe Eric Huyghe

Frieda Lefever Johan Christiaen

Johan Christiaen Bernard Haeyaert

Bernard Haeyaert Frieda Lefever

Geert Gouwy Paula Dekiere

Monique Rubben Monique Rubben

Jerome Decaesteker Josée Boudein

Nicole Vanheste Roger Dedeurwaerder

Nicole Coutteure

Andre Melis

Josée Boudein Nicole Vanheste

Francine Vanheste

Raymonde Ryssen Josiane Questroy

Marnix Deleye Geert Gouwy

Willy Malbrancke Bertin Ryckeghem

Francine Vanheste

Carine Lobelle Jerome Decaesteker

Annie Duerinck

Nicole Coutteure

Paula Dekiere

Christian Rosseeuw Marnix Deleye

Franky Defrancq Willy Malbrancke

Josiane Questroy Carine Lobelle

Luc Denys Carlos Duerinck

Roger Dedeurwaerder Christian Rosseeuw
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9422 Jurgen Pil 688

9197 629

Anna Maertens 8653 629

8130 605

8085 592

7847 541

7255 487

7224 486

7054 415

6884 385

6731 356

6314 354

6306 343

6193 328

6143 Mark Destailleur 317

5915 315

5287 313

5266 309

5113 300

4898 295

Mark Destailleur 4829 284

4698 277

4680 270

4577 261

4376 252

3981 241

3517 212

Jan Pil 3305 Annie Collie 210

3190 Jan Pil 191

3027 180

Annie Collie 2990 178

2924 146

2849 110

2758 Danny Vandenberghe 100

1961 80

1952 80

Danny Vandenberghe 1569 79

1552 72

Jochen Vandevoorde 1325 50

1033 47

Paul Verdonck 739 45

726 45

726 Thomas Vandenberghe 20

721 17

536 11

456

413

413

310

Thomas Vandenberghe 215

110

Kristien Duthoo

Bertin Ryckeghem Gerarda Poublon

Veronique Capoen

Mark Denys Mark Denys

Gerarda Poublon Luc Denys

Annie Duerinck Katrien Polley

Carlos Duerinck Franky Defrancq

Bernadette Taveirne Guido Monkerhey

Katrien Polley Kristien Duthoo

Marijke Desodt Bernadette Taveirne

Guido Monkerhey Josiane Verhaeghe

Francine Taffin Patrick Debel

Dieter Vandromme Nancy Notredame

Veronique Capoen Francine Taffin

Nancy Notredame

Stijn Huyghe Dieter Vandromme

Josiane Verhaeghe Gilbert Lobelle

Patrick Debel Mariette Denys

Danny Callandt Nadine Fieu

Marleen Brysbaert Marijke Desodt

Steven Ryckeghem

Geert Dewanckele Linda Coevoet

Gilbert Lobelle Josée Dallequin

Mariette Denys Edwin Gesquiere

Nadine Fieu Danny Callandt

Martin Hommez Geert Dewanckele

Frank Vandenbroucke Paul Polley

Paul Polley

Josée Dallequin Johan Charlet

Christine Bottecaer

Edwin Gesquiere Mia Bottecair

Tine Ryckeghem Gerdy Cleenewerck

Christine Bottecaer

Mia Bottecaer Bart Delvoye

Johan Charlet Sandy Inion

Victor Delvoye

Gerdy Cleenewerck Nathalie Rebry

Kelsey Defrancq

Nathalie Rebry Carine Knockaert

Emiel Delvoye

Sandy Inion Talle Delvoye

Bart Delvoye

Victor Delvoye Xander Callandt

Carine Knockaert Paul Lobeau

Kelsey Defranck

Talle Delvoye

Emiel Delvoye

Paul Lobeau

Xander Callandt
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D r i e d a a g s e   O S T F R I E S L A N D  
1 1  t o t  1 3  s e p t e m b e r  2 0 2 0

Hopelijk kan onze reis doorgaan, we gaan er van uit dat dit gaat lukken!

HOTEL
We logeren in het Hotel Novum, een viersterrenhotel gelegen in het kleine dorpje
Hinte,  niet  ver  van  Emden.  Ideaal  gelegen  om  Ostfriesland  te  ontdekken.
's Morgens genieten we van een verzorgd ontbijtbuffet en voor het avondmaal is
een driegangenmenu voorzien. De moderne, frisse en ruime kamers zijn allen
voorzien van tv,  minibar (betalend!), safe,  telefoon en badkamer met bad of
douche, haardroger en toilet. 
Prijs: 450 € per persoon, in vol pension vanaf het ontbijt de eerste dag tot en
met het avondmaal de derde dag. Ook inbegrepen alle bezoeken en uitstappen
en de annulatie- en bijstandverzekering.
Reis is in handen van Reizen Suffis en een ervaren gids begeleidt ons.
Telefoneren naar Suffis op nummer 057 33 34 80
Vertrek: parking sporthal, Ouderdomseweg, Poperinge om 6.30 uur.

DAG 1

We vertrekken vroeg in de morgen en houden een korte ontbijtstop alvorens in
Eindhoven  toe  te  komen.  Hier  brengen  we  ons  eerste  bezoek  aan  het  DAF
Museum.  De  autoliefhebbers  onder  ons  zullen  van  dit  bezoek  genieten!
Middagmaal voorzien we in de omgeving van Eindhoven. Daarna verder naar
Zwolle  waar  we  een  wandeling  maken  door  de  oude  binnenstad.  Zwolle  is
immers een stad met een rijke, boeiende geschiedenis. Nu is het tijd om nog
onze kilometers af te werken richting Emden waar we zullen verblijven in Hotel
Novum. 

DAG 2 

Na ons lekker ontbijt zetten we onze verkenning van Ostfriesland in. We rijden
naar Greetsiel, een gezellig haventje waar we een mooie wandeling maken. De
verscheidenheid van bootjes vormen een waar kleurenpalet.  Daarna rijden we
veder naar Norden waar we het Automuseum bezoeken. Hier bewonderen we
oldtimers,  youngtimers,  moto's,  bromfietsen,  oude  toffe  reclameborden  en
speelgoed uit de vorige eeuw. In het Museumcafé kunnen we nog iets drinken. 
Na de middag rijden we naar Leer voor een gezellige boottocht. Het water speelt
in deze streek een heel belangrijke rol. Na de havenrondvaart wandelen we te
voet naar het Theemuseum waar we een tof bezoek brengen. Alvorens naar het
hotel terug te keren, houden we nog halt in een ambachtelijke brouwerij voor
bezoek en een proevertje.

DAG 3 

Vandaag  moeten  we  alweer  onze  bagage in  de  autocar  plaatsen.  Voor  we
huiswaarts  rijden  ontdekken  we  vlakbij  de  Duitse  grens,  in  het  prachtige
Westerwolde, de vesting Bourtrange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat
zijn gelijke  niet  kent.  Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine,
sfeervolle vestingstad. Papenburg is de thuishaven van de cruiseschepen. Tijdens
een  rondleiding  in  het  bezoekerscentrum van  de  Meyer  Werft  ervaar  je  van
dichtbij hoe de mooiste en meest luxueuze oceaanreuzen van de wereld worden 
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gebouwd.  Bewonderenswaardige  cruiseschepen  en  innovatieve  scheepsbouw

bekijken we in het bezoekerscentrum: een unieke blik in de bouwdokhallen op de

schepen van Aida, Disney en Co, net gebouwd door de specialisten van Meyer
Werft.  Kom en  ontdek,  bewonder!  Na  dit  bezoek  nemen we ter  plaatse  het

middagmaal.  Op de terugweg nemen we een kijkje achter  de schermen van
Europa's grootste kwekerij  van pot- en perkplanten. Laat je verbazen over de

automatisering  in  de  tuinbouwbranche!  Geniet  van  de  aanliggende  tropische

tuinen. Het wordt moeilijk om alles te zien, maar in elk geval is dit een mooie
afsluiter  van onze driedaagse reis.  Onderweg houden we nog een halte  voor

avondmaal. 

Leden Wandelaars Leden Wandelaars

1986 20 2004 191 3707

1987 67 2005 196 3943

1988 84 656 2006 207 3969

1989 94 1221 2007 204 3523

1990 100 957 2008 207 3885

1991 116 2415 2009 208 4188

1992 129 1810 2010 216 3882

1993 123 2529 2011 213 4095

1994 124 2417 2012 223 3600

1995 134 2605 2013 225 3596

1996 142 2751 2014 226 4624

1997 146 3510 2015 226 4628

1998 150 3701 2016 230 4543

1999 151 3514 2017 232 4429

2000 194 3940 2018 252 4618

2001 216 3257 2019 252 5412

2002 224 2689 2020 267

2003 204 4126

Evolutie wandelclub De Witsoonestappers

Aantal leden
Aantal wandelaars op onze organisaties
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Driemaandelijks tijdschrift  P2A9303

Afgiftekantoor 9550 HERZELE
Afzender:
Bertin Ryckeghem
Blasiusstraat 17c
8972 Krombeke
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