Beste clubleden,
Veel rust wordt er ons niet gegund. Naar jaarlijkse gewoonte hebben we in deze jaarperiode, ook
veel wandelorganisaties. Onze grootste wandelorganisatie, Vlaanderen Wandelt, ligt al een eindje
achter ons. Intussen organiseerden we op Moederdag ( 12 mei 2019 ) onze wereldvermaarde
ontbijttocht. We konden 150 clubleden bekoren om op dit vroege uur een eindje te wandelen en
daarna te genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet.

Er zijn mensen aanwezig met een ochtendhumeur, anderen lachen de voorzitter uit en er zijn er die
duidelijk allergisch zijn aan fruitsap. Het was al bij al een gezellig samenzijn, de vrouwen werden
naar jaarlijkse gewoonte weer verwend met een bloemetje. We danken ook nog eens iedereen die
hielp met de opkuis van de zaal, het is nog nooit zo vlug gebeurd als deze keer. Hartelijk dank.

Vijfwegentocht. 19 mei 2019
De weergoden zijn ons dit jaar niet goed gezind. Onze Nationale wandeldag verliep in de regen, en
op deze tocht is het ook weer prijs. De regen gutst, er komt maar geen einde aan.

Zelfs een biddende medewerkster kon geen soelaas bieden. Wie nog meer sfeerbeelden van deze
tocht eens wilt bekijken (herbekijken) moet zeker eens surfen naar de facebookpagina van wsv de
colliemolen. Tenslotte noteerden we toch nog 945 wandelaars ( waarvan 129 clubleden), wat al bij
al niet zo slecht was. Wij zijn nu eieren aan het verzamelen opdat onze volgende tocht toch nog in
betere weersomstandigheden zou verlopen.
Houwaart. 30 mei 2019
Voor de meesten onder ons een niets-zeggende naam, maar Houwaart is een gemeente (gehucht)
ergens in Vlaams –Brabant gelegen. Wij ( sorry, ik was er niet bij ) met de bus er naar toe. Wij
kennen hen niet, zij hebben ook nog nooit van Staden gehoord. Via verscheidene bronnen vernam
ik dat het een zeer mooie wandeltocht was en dat jullie die meereisden er van genoten hebben. We
eindigden daar met 43 wandelaars op een mooie 5de plaats. Dat stuurt ons om nog busreizen op ons
jaarprogramma te zetten ( zie verder).
Poeltocht. 01 juni 2019
En nu zijn we daar met onze eieren, mandjes vol. De regen is weg, zonneschijn wordt ons beloofd.
En wat voor zon ? ’s Morgens om 5 u was de zon aan haar opmars bezig, en voor de rest van de dag
gaf ze volle hitte. Zelfs kaalhoofdige mannen konden in T-shirt wandelen.

Maar de hitte zorgt er wel voor dat er minder wandelaars op onze tocht afkomen, niet getreurd, we
hebben er toch weer een mooie tocht van gemaakt, een pluim voor de parkoersmeester is hier zeker
op zijn plaats. Ons eindresultaat bedroeg 1101 wandelaars waarvan 131 clubleden.
Een tabelletje.
Eddie Beernaert, cijfertjesman, stuurde ons deze resultaten door. Het geeft een beeld met hoeveel
clubleden we de voorbije maanden op verschillende tochten aanwezig waren.
plaats Clubnaam
1
WSV De Brigandtrotters vzw
2
Watewystappers Tielt
3
De Spartastappers Ardooie vzw
4
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw
5
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
6
Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
7
De Heuvellandstappers vzw
8
Wandelclub Beernem vzw
9
Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw
10
Drevestappers Zonnebeke
11
Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw
12
De Textieltrekkers vzw Vichte
13
Wsv De Molenstappers Ruiselede vzw
14
Wandelclub Koekelare vzw
Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem
15
vzw
16
De 7mijl-stappers Moorsele
17
De 12 uren van Lauwe
18
Godelievestappers Ruddervoorde vzw
19
Kreketrekkers Kortemark
20
vzw Rustige Bosstappers Jabbeke

clubnr. jan. febr. ma. apr. mei juni totaal
5245 1177 1105 1355 1397 1287
6321
5423 894 1018 1044 1180 1002
5138
5391 1017 947 941 1097 1016
5018
5216 987 911 911 1125 1035
4969
5061 782 983 873 933 864
4435
5328 970 778 962 888 739
4337
5089 692 745 815 980 830
4062
5009 828 789 748 909 698
3972
5207 678 675 741 825 844
3763
5542 751 707 720 790 631
3599
5100 628 530 575 1250 598
3581
5361 621 693 776 809 636
3535
5330 771 731 595 908 525
3530
5127 697 576 659 729 686
3347
5137

611 590 665 610 589

3065

5411
5217
5059
5412
5178

578
580
564
599
596

3055
3050
2861
2794
2729

608
564
479
509
581

615
588
662
600
536

743
726
592
600
564

511
592
564
486
452

We staan op een mooie 6de plaats met 4337 deelnames over de eerste 5 maanden van 2019.

Komende busreizen.
Zoals we reeds in een vorig artikeltje vermeldden, hebben we nog een paar busreizen gepland voor
dit jaar. We vereren enkele clubs met een tegenbezoek, want het zijn clubs die bij ons geweest zijn
naar aanleiding van” Vlaanderen Wandelt”.
Noteer alvast volgende data in jullie agenda:
Donderdag 15/08 : Tongerse wandelvrienden
Oudste stad van België met vele bezienswaardigheden o.a. standbeeld Ambiorix, Romeinse muren
en gebouwen, Gallo Romeins Museum, Basiliek, Teseum, Agnetenklooster, Moerenpoort. Ook de
natuur wordt niet vergeten met de Kevie en de Beukenberg.
Zondag 29/09 : Houtheimstappers Steenokkerzeel
Prachtige herfstwandeling door het Moorbos, Hellebos en Floordambos. Tussen de bosstroken door
gebruik makend van de vele veldwegen, die deze streek nog rijk is. Echte natuurwandeling vol
afwisseling! Deel van de tochtopbrengst bestemd voor OTB.
Zaterdag 09/11 : wandelclub De Zilverdistel
Landelijk parcours
Voor deze busreizen kan vanaf nu worden ingeschreven.
Ofwel kan u het bedrag van € 10 per persoon betalen aan onze secretaris Etienne Devos
Ofwel mag dit bedrag worden overgeschreven op rekeningnummer BE50 4668 1472 3118 van
wandelclub WSV De Colliemolen. U moet telkens vermelden met hoeveel personen en om welke
busreis het gaat.
Let op : indien er onvoldoende belangstelling is voor dit aanbod ( minder dan 40 deelnemers),
wordt die busreis geschrapt.
Let op : inschrijvingen en betalingen kunnen gebeuren tot 1 week vooraf.
Let op : gelieve bij inschrijving ook steeds de opstapplaats te vermelden, zaal Zonneheem
Oostnieuwkerke of Spillenbad in Roeselare

Zoals beloofd op onze ontbijttocht, willen we voor alle medewerkers van” Vlaanderen Wandelt”
een GRATIS barbecue aanbieden en dit op vrijdag 6 september in zaal Zonneheem te
Oostnieuwkerke.
Maar daar we 25 jaar clubgeschiedenis hebben geschreven kunnen alle clubleden die niet hebben
meegeholpen ook aanschuiven mits een kleine bijdrage van € 20.
Er moet wel vooraf worden ingeschreven,zodat we toch enig idee hebben hoeveel varkens, kippen
en koeien moeten sneuvelen. We zorgen tevens voor muzikale omlijsting.
Praktisch :
Inschrijven : kan tot en met zondag 1 september bij Etienne of Dirk
medewerkers GRATIS
Niet-medewerkers : € 20 cash betalen of via rekening BE 50 4668 1472 3118
Aanvang : 6 september om 18 u

Aperitief naar keuze vergezeld van borrelhapjes
4-tal vleesgerechten met een waaier van groenten
Aardappelen in de pel met lookboter, pastasalade en saffraanrijst
met warme en koude sausjes
cornet met vers schepijs
Onze dj ter plaatse zorgt voor de nodige ambiance met muziek die jullie graag horen.
Alle dranken tot 24 u zijn GRATIS.

Wie is nu nog niet overtuigd ?

28 juli : Bebloemingstocht in Staden
15 augustus : busreis naar Tongeren
06 september : BBQ
29 september : busreis Steenokkerzeel
09 november : busreis Oudegem
17 november : Vredestocht in Oostnieuwkerke
14 december : ledenfeest
27 december : Roeselen by night

