
1apr mei jun 2021



Bestuurslid, parkoersontwerper Carlos DuerinckLoviestraat 468970 Poperinge057 33 71 89 carlos.duerinck@telenet.be

Bestuurslid, parkoersontwerper Martin HommezWerf 718970 Poperinge057 33 74 52  

Medevoorzitter, redactie clubblad Jacques DestailleurBourgondiëdreef 28970 Poperinge057 33 62 32 jacques.destailleur@skynet.be

Penningmeester Annie DuerinckBlasiusstraat 17c8972 Krombeke057 40 09 40 bertin.ryckeghem@telenet.be

Secretaris Erik HuygheBourgondiëdreef 138970 Poperinge057 33 67 130472 21 27 01huyghe.erik@telenet.be

Voorzitter Bertin RyckeghemBlasiusstraat 17c8972 Krombeke057 40 09 40 bertin.ryckeghem@telenet.be

2



Beste wandelvrienden,

We blijven maar wat aanmodderen in ons land. Golven op en neer, mensen 

die zich niets aantrekken van de regels, halve lockdowns, vaccinaties die maar 

niet op kruissnelheid geraken, het is soms om moedeloos van te worden. 

Gelukkig is er nog het wandelen. Jammer genoeg niet in georganiseerde vorm 

waarvan we vooral de vele sociale contacten missen. Maar niets houdt ons 
tegen om in groten getale te gaan stappen, om al dan niet uitgepijlde of 

bewegwijzerde wegen te volgen, of om misschien zomaar onze eigen stad of 

dorp te (her)ontdekken.

De lijst met aanbevolen tochten ontbreekt, want die organisaties zijn nog in 

grote mate onzeker in de volgende maanden: raadpleeg nu en dan de website 

van Wandelsport Vlaanderen om op de hoogte te blijven van de actuele 
situatie. Je vindt wel een lijstje met uitgepijlde wandelingen op de voorlaatste 

pagina.

Het was daarom weer wat puzzelen om dit nummer te vullen. Gelukkig 

kunnen we onze Hoppelandtocht voorstellen. Weliswaar zonder startzaal, 

rustposten, en dus noodgedwongen zonder inschrijving of catering. Je kan de 

verschillende parkoers vinden aan de ingang van de Maekeblydezaal in de 
Doornstraat, Poperinge. De uitpijling is aanwezig op zaterdag 10 en zondag 11 

april. Meer details verderop in dit nummer.

Ook heb ik wat foto's bijeengezocht uit de meerdaagse uitstappen die we 

met de club maakten sinds het jaar 2000, om toch wat kleur te brengen in 

deze uitgave. 
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C L U B N I E U W S

• Ons clubfeest gaat door op zaterdag 20 november. Hopen we!

• Welkom in de club: Maria De Roo uit Poperinge, Paulette Carton en 
Bertin Debergh uit De Panne. 

• De club betuigt zijn deelneming bij het overlijden (op 4 februari) van
Bart Polley, echtgenoot van Heidi Wyllemet, en van Lena Bryon (op 
14 maart), moeder en schoonmoeder van Veronique Capoen en 
Carlos Duerinck. 

• Wandelsport Vlaanderen heeft beslist vanaf dit jaar geen 
verdienstelijke leden meer te huldigen (zoals de voorgaande jaren  
in januari in Hooglede-Gits). Wij hebben besloten om binnen onze 
club het systeem te behouden en iedereen die 20.000 km of een 
veelvoud daarvan wandelde, of 1000, 2000, … tochten stapte, toch 
te huldigen op ons clubfeest. Zoals bij Wandelsport Vlaanderen moet
je wel een keuze maken of je in het systeem gewandelde kilometers
of aantal tochten stapt.

• Naar goede gewoonte betaalt iedereen die meewerkt aan één van 
onze tochten slechts de halve prijs voor onze feestmaaltijd van 20 
november, wie zich tweemaal inzet, eet zelfs gratis. Wie zich 
geroepen voelt mag ons gerust contacteren, nieuwe medewerkers 
zijn uiteraard  nog steeds welkom. Het is soms puzzelen, zonder 
jullie hulp kan de club immers niet functioneren. Graag een seintje 
naar de secretaris, Erik Huyghe. Dank op voorhand. Medewerkers 
aan onze Rookoptocht 2020 konden normaal deelnemen aan de 
feestmaaltijd op ons clubfeest aan halve prijs. Aangezien dat feest 
niet is kunnen doorgaan, kunnen ze dat voorrecht gewoon 
meenemen naar ons clubfeest dit jaar. Duimen maar!

• Een laatste oproep voor leden die hun lidgeld 2021 nog niet hebben 
betaald, misschien uit het oog verloren? Overschrijven kan op het 
rekeningnummer van de wandelclub BE 51 8538 7265 3862. We 
hopen dat iedereen lid blijft ondanks de vreemde omstandigheden. 
Het lidgeld bedraagt € 13. Van zodra lidgeld is gestort worden jullie 
mutualiteitsformulieren opgestuurd. Heel belangrijk om weten is dat
je maar verzekerd bent op de wandelingen van zodra het lidgeld is 
gestort. Dit jaar zullen we zeker nog kunnen deelnemen aan 
georganiseerde tochten, misschien in het begin zonder catering. Wie
lid is kan altijd deelnemen voor de prijs van € 1,50. De federatie 
heeft beslist om in de toekomst het inschrijfgeld voor niet-leden te 
verhogen naar € 3,00 om het prijsverschil met leden te vergroten: 
zo wordt het lidmaatschap interessanter, momenteel is dat 
inschrijfgeld voor niet-leden voorlopig nog € 2,00.

• Er zijn nog enkele Walking in Belgium 2021 wandelkalenders te 
koop op het clubsecretariaat (Erik Huyghe). De prijs is € 8.00.
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• 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.     

• Wie het lidmaatschap voor 2020 hernieuwde, ontving gratis een 
wandelboekje Limited Edition. Met dit wandelboekje kon je sparen 

voor een regenponcho na 15 stempels of een rugzak na 25 

stempels. De stempels kreeg je op wandeltochten van clubs van 

Wandelsport Vlaanderen vzw. Helaas zorgde corona ervoor dat vele 

leden het wandelboekje nog niet vol gestempeld kregen of het 

gadget niet konden bekomen omdat er geen wandeltochten 
georganiseerd werden. Deze wandelboekjes blijven geldig en er 

wordt op georganiseerde tochten met inschrijving (scanning) 

opnieuw afgestempeld. De gadgets zullen in 2021 ingeruild kunnen 

worden. Concrete data en locaties zijn nog niet bekend. Info 

hierover zal je vernemen via onze wandelinfo, website 

wandelfederatie, Walking Magazine enz… Dus gooi je wandelboekje 
Limited Edition zeker niet weg en blijf wandelen en stempels 

verzamelen van zodra het weer mogelijk is.

• Ik ben nu ook bereikbaar via secretaris@witsoonestappers.be 

Het mailadres huyghe.erik@telenet.be blijft ook geldig. 

• Onze webmaster Jurgen Pil beheert onze website 

http://www.witsoonestappers.info  en Mario Carton verzorgt onze 

facebookpagina.

• Achteraan in dit nummer vind je een lijstje met een aantal 
wandelingen in West-Vlaanderen die doorgaan zonder inschrijving, 

catering of rustposten. Kijk goed naar de start- en einddatum. Een 

“ja” in de 5e kolom betekent dat de tocht is uitgepijld. Indien niet, 

ga naar de website https://wandelblog.com en klik op “tijdelijke 

(uitgepijlde) parcours Wandelsport Vlaanderen vzw”. Daar vind je 

meer details over hoe de tocht bewegwijzerd is. Voor veel tochten is
er daar trouwens extra info te vinden via een link naar de website 

van die clubs.

• De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn 

stapschoenen aan voor VLAANDEREN WANDELT. Ondanks er 

gehoopt was op een klein beetje licht aan het einde van de tunnel, 

zag Wandelsport Vlaanderen zich verplicht de aktie “Vlaanderen 

Wandelt lokaal” – de voorzichtige opstart van het georganiseerd 
wandelen – die zou doorgaan op zondag 25 april wegens covid-19 te

verplaatsen naar zondag 27 juni 2021. We hopen dat de situatie 

tegen dan wat opgeklaard is. Het concept is heel eenvoudig: 

Vlaanderen die zondag massaal aan het wandelen krijgen bij zo veel

mogelijk van de plaatselijke wandelclubs.
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Carine Roose Monique Coene

Jeannine Ben

Michiel

Carine Boone Nadine

Erwin Maria

Christine Eddy

Jacques Anneke

Maria Jean-Pierre

Maria

MariaDe Roo Kristien

Roger Marc

Ilona

André Melis Vital

Didier Iker

Cecile Patrick

Luc Diane

Ignace Leen

Emiel Daniël

Peter Danny Vandenberghe

Francine Dieter

Michel Nicole

Mariette

Giovanni Kathleen Verstraete

Paulette Carton PaulaGeldof

Hans Carine

Alizée

Paul Verdonck Fiona

Georges José Mortier

Michel Lena

Jacques Destailleur

Valerie Nadine

Xander Elvira

Paul Lena

Maria Hans

Valerie Nathalie

Willy Lieven Top

Patrick Nancy Vercauteren

Annie Collie Monique

Peggy Mia

Michel Dany Vandenberghe

Frank

Een gelukkige verjaardag voor de leden die jarig zijn
 in april/mei/juni

D'Ooghe Dezeger

Raymonde Inion Plancke

Fieu

Demuynck Creus

Bardyn Decuyper

Duerinck Poissonnier

Pattyn Dewulf

Decaestecker Jean-Marie Dewulf

Duthoo

Dedeurwaerder Kyndt

Ryckeghem Regis Durnez

Van de Wyngaert

Plancke Rassalle

Dever Debel

Denys Huyghe

Leuwers Deschilder

Delvoye Moeyaert

Maekelberg

Vanheste Vandromme

Coeman Vanheste

Creus Susy Soulliaert

Gelein

Couttouw Knockaert

Romée Ryckeghem Rassalle

Rassalle

Deschilder

Vanhoucke Creus

Talle Delvoye

Demol Dewickere

Callandt Rassalle

Dever Goemaere

Bortier Van Peborgh

Vanhille Rebry

Malbrancke

Dewickere

Rubben

Demeyere Hollevoet

Dever

Vandenbroucke
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      Reis naar de Moezel   

2000

Op wandel in de

Champagne 

2005

  Op de Grand Ballon in de Elzas

2010
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 Normandie

2012

In de Loirestreek  2014
 Gids Roger Benauwt en de wijnboer

Gezellig tafelen in een champignonkwekerij 

    

De tuinen van Hof Ter Loo
in Apeldoorn (Nederland)  2018  
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30e Hoppelandtocht in Poperinge

covid-19 editie

Onze Hoppelandtocht zal plaatsvinden zonder inschrijving, rustposten en

afstempeling en zal het weekend van 10 en 11 april te bewandelen zijn. 

Jammer, maar we moeten nu eenmaal rekening houden met de covid-19 

situatie. De afstanden zijn: 6,4 - 9,6 - 16,1 - 19,7 km. 

De omlopen bevatten redelijk wat

onverharde stukken, daar we geen rekening

moeten houden met de weg naar een

rustpost. We bewandelen paadjes en

weggetjes die normaal bijna nooit aan bod

komen. Alle afstanden vertrekken aan de
zaal Maekeblyde en bewandelen eerst het

stadspark, en gaan dan via het

Quintenswandelpad en door het Tsjoekebos.

Daar is er een splitsing: de 6,4 km keert

terug naar het vertrekpunt via achterwegels

en het Molenwegelpad.
Vanaf de splitsing in het Tsjoekebos

volgen alle andere afstanden het wandelpad

naast de Vleterbeek tot de volgende

splitsing. De 9,6 km zoekt daar via een paar

wandelpaden opnieuw het gezelschap van

de korte afstand op. De 16,1 en 19,7 km
daarentegen stappen verder via een uniek onverhard pad, slingerend 

naast de Vleterbeek, tot tegen Abele.

In de omgeving van het Helleketelbos keert de 16,1 km over een paar 

onverharde stukken terug om zich bij de kortere afstanden te voegen.

De grootste afstand maakt daar nog een lus in het bos vooraleer via  

rustige wandelweggetjes de terugkeer aan te vatten. 
Deze coronatocht zal niet te vergelijken zijn met het traditioneel 

parcours van onze Hoppelandtocht, dat houden we in petto voor volgend 

jaar, hopelijk in normale omstandigheden. Aan de start zal er ook 

mogelijkheid zijn het parcours te volgen via QR & barcode.

Opgepast dus!

Wijziging startplaats: wegens covid-19 kri jgen we geen 

toelating om onze wandeltocht te starten van bij de feestzaal 

van het col lege, daarom starten we bi j de zaal  Maekeblyde 
Doornstraat 43, Poperinge.
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Driedaagse  OSTFRIESLAND 

10 tot 12 september 2021

Hopelijk kan onze 3-daagse reis op 10 tot 12 september doorgaan, we gaan er nog altijd van uit dat

dit jaar wel gaat lukken.

HOTEL

We logeren in het Hotel Novum, een viersterrenhotel gelegen in een klein 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 begeleiding met ervaren gids.

Telefoneren  op nummer 057 33 34 80 Reizen Suffis. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij.

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 dit bezoek smaken! 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 we een mooie wandeling maken. De verscheidenheid van bootjes vormen een waar

kleurenpallet.  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 Teemuseum 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 ervaart u van dichtbij, hoe de mooiste en

meest luxe oceaanreuzen van de wereld worden gebouwd. Bewonderenswaardige cruiseschepen en

innovatieve scheepsbouw (der superlatieven) 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. 

12



Totaal gewandelde kilometer en wandelingen (op 21/7/2020)   Deel 1

naam km naam tochten

Dirk Lejeune 70060 Dirk Lejeune 3526

67938 3421

67152 2471

66417 2339

61626 Dany Charles 2285

59504 2279

56794 2245

55292 2142

55237 2078

53282 2012

51945 1900

51395 1896

50587 1867

Dany Charles 40117 1663

39842 1622

32475 1591

31595 1550

30953 1469

28854 1415

25965 1407

25959 1365

25180 1309

25056 1265

André Melis 21657 1238

21529 André Melis 1226

21293 1162

20853 Georgette Baert 1162

19874 Anna Maertens 1133

19594 1130

19552 1055

18735 Willy Kiekens 1037

Vanessa Strobbe 17556 Vanessa Strobbe 1019

16528 1000

Jacques Destailleur 15945 934

15767 917

15162 899

Mario Carton 15085 899

Jurgen Pil 14548 Jacques Destailleur 898

Willy Kiekens 14486 884

12826 811

12667 803

11996 788

11488

10225

10077

10004

Jos Vandewijngaert Raymonde Inion

Roland Cleenewerck André Dewanckele

Raymonde Inion Michel Vanhoucke

Lutgarde Bulcke

Emiel Hommez Willy Jaecques

Willy Jaecques Roza Couwet

Roza Couwet Lutgarde Bulcke

Ronny Wyffels 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 Jean-Pierre Dewulf

Jean-Marie Dewulf Jos Vandewijngaert

Eric Huyghe Eric Huyghe

Frieda Lefever Johan Christiaen

Bernard Haeyaert Frieda Lefever

Johan Christiaen Bernard Haeyaert

Monique Rubben Monique Rubben

Geert Gouwy Paula Dekiere

Josée Boudein

Jerome Decaesteker

Nicole Vanheste Roger Dedeurwaerder

Nicole Coutteure

Josée Boudein

Francine Vanheste Nicole Vanheste

Raymonde Ryssen Josiane Questroy (+)

Urbain Gouwy (+)

Marnix Deleye Geert Gouwy

Bertin Ryckeghem

Carine Lobelle Francine Vanheste

Willy Malbrancke Jerome Decaesteker

Annie Duerinck

Nicole Coutteure

Paula Dekiere Urbain Gouwy

Chris Rosseeuw Marnix Deleye

Franky Defrancq Carine Lobelle

Josiane Questroy (+)

Luc Denys

Tweede deel van het klassement
 in de volgende uitgave

Kristien Duthoo

Bertin Ryckeghem
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Bertin Ryckeghem
Blasiusstraat 17c
8972 Krombeke

V
e
ra

n
tw

o
o
rd

e
lij

k
e
 u

it
g
e
v
e
r:

 B
. 
R

y
c
k
e
g
h
e
m

, 
B

la
s
iu

s
s
tr

a
a
t 
1
7
c
 -

 8
9
7
2
 K

ro
m

b
e
k
e
.

B
ro

c
h
u
re

 g
e
m

a
a
k
t 
m

e
t 
E

D
IT

O
O

, 
w

w
w

.e
d
it
o
o
.b

e
 -

 E
-m

a
il:

 i
n
fo

@
e
d

it
o
o
.b

e
 -

 T
e
l.
: 

0
5
3
 6

3
 0

3
 8

6
.

16

apr mei jun 2021


