WSV BRIGANDTROTTERS : EEN DYNAMISCHE WANDELCLUB !

Europees rekeningnummer : BE 44 7775 6591 4345

VOORWOORD : nieuwjaarswens voorzitter
Beste wandelvrienden,
Nooit had ik durven denken dat het zo rap zou gaan. Het is precies of het ook
altijd weer wat rapper gaat. Het is haast niet te geloven dat ik het kan tegen die
snelheid. Vroeger moest ik er eens smakelijk om lachen wanneer ik hoorde dat
de dagen en jaren van de wat ouderen rapper voorbij zoefden dan die van mij.
Helaas begint de pret stilletjes te verdwijnen en nader ik het peleton van de
rappe. En zo is het oude jaar haast voorbij gevlogen. Waarschijnlijk toch iets
rapper dan anders. Al bij al mogen we met onze club terugblikken op een mooi
jaar. Een jaar, waarin we onze leden op tal van wandeltochten mochten
begroeten. Waar ik ook ging wandelen, er waren Brigands aanwezig. Houden
zo, zou ik zeggen. Mag ik vragen om ook in het nieuwe jaar onze club zo goed
mogelijk te vertegenwoordigen? Al besef ik dat deze vraag overbodig zal zijn.
Wanneer ik daarnet de nieuwe Marching eens doorbladerde, zag ik opnieuw heel
wat tochten die me doen likkebaarden. Ik ben zeker niet de enige, die er zo over
denkt. Vandaar dat ik er zeker van ben, dat onze wegen elkaar in het nieuwe jaar
heel regelmatig zullen kruisen. Ik kijk er al naar uit.
Nu laat ik u maar, want ik wil in het nieuwe wandeljaar niet beginnen met vuile
schoenen. Aangezien de dagen steeds rapper gaan, moet ik nu beginnen
poetsen. Ik zal aan heel dat gedoe nog moeten wennen.
In naam van ons clubbestuur wens ik aan iedereen een gelukkig en voorspoedig
nieuw jaar!!!
Alle tot ergens te velde......als het maar niet te rap gaat,
Patrick (voorzitter/président)

Komende clubactiviteit :
* zaterdag 9 MAART 2013 *
- om 16 uur : INFONAMIDDAG CLUBREIS 2014 OOSTENRIJK
- om 19 uur : CLUB – ETENTJE (deuren open vanaf 18.30 uur)
in het gemeentelijk ontmoetingscentrum, Bollewerpstraat te Ingelmunster
(parking achter het gemeentehuis)
Meer info in dit clubblad.
TIJDIG INSCHRIJVEN AUB !!!

LEDENNIEUWS

Clubkampioenschap Jeugd 2012

1

Gruyaert Jana
(keizer !!!)

150 ptn

2

Duhamel Jana

92 ptn

3

Priem Phebe

79 Ptn

* SPOEDIG HERSTEL
… aan Jan Scherpereel en Lieve Dehaen
Wij hopen jullie spoedig weer ergens te velde te mogen ontmoeten !
* Clubkampioenschap 2012 : prijsuitreiking op zaterdag 1 december 2012
Het clubkampioenschap 2012 werd beloond met volgende prijzen:
41 wandelaars behaalden een waardebon van
7,5 euro
63 wandelaars behaalden een waardebon van
10 euro
45 wandelaars behaalden een waardebon van
12,5 euro
19 wandelaars behaalden een waardebon van
15 euro
27 wandelaars behaalden een waardebon van
20 euro
2 wandelaars behaalden een waardebon van
30 euro
1 wandelaar behaalde een waardebon van
35 euro
2 wandelaars behaalden een waardebon van
45 euro
1 wandelaar behaalde een waardebon van
50 euro.
Het clubkampioenschap Jeugd 2012 werd beloond met 3 prijzen in natura.

De uitslag vind je verder in dit clubblad.
* Huldiging Brigandtrotters in 2012
20.000 km : Germain Vandorpe, Jeanique Degroote, Marc Tibergyn en
Stefaan Bossuyt
1000 tochten : Godelieve Steelandt

Zij worden door AKTIVIA gehuldigd op donderdag 24 januari 2013 te Gits.
* NATIONAAL WISSELBEKERKLASSEMENT
e
In 2012 behaalden wij de 5 plaats !
We blijven de 1e West-Vlaamse club !!!
Dit kon dankzij jullie inzet, doordat Brigands zo’n actieve wandelaars zijn en
zich overal laten zien. Van harte DANK daarvoor vanwege het bestuur !
* WELKOM AAN …
onze nieuwe leden ! Wij hopen dat zij zich vlug thuis zullen voelen in onze
sfeervolle, dynamische wandelclub en dat zij ons vlug herkennen aan onze
groene kledij voor een babbeltje onderweg …
Wie het lidmaatschap nog niet vernieuwd heeft, zou dit het laatste clubblad
kunnen zijn. Jammer …

Wil je het volgende clubblad blijven ontvangen, dan neem je best zo vlug
mogelijk contact op met onze secretaris Jeanique om alles in orde te brengen
voor dit jaar. Het lidgeld bedraagt 9 euro per persoon. Voor de Marching
2013 (wandelboek bij uitstek !) betaal je 7 euro.
Schrijf eerst vlug over op rek. nr. BE 44 7775 6591 4345 !
* PROFICIAT AAN …
alle JARIGEN van de maanden JANUARI en FEBRUARI 2013 ! Wie
geboren is in de winter, kan het gezellig binnen vieren.

NOG VELE GEZONDE WANDELJAREN !!!
* MEDEWERKERS GEZOCHT
DANK aan alle vrijwilligers, die zich reeds kenbaar maakten om mee te
helpen aan onze tocht(en) in 2013 ! Wie zich nog geroepen voelt, kan nog
steeds het strookje uit dit clubblad bezorgen aan Jeanique, graag tegen 1
februari. (Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem). Of wie het strookje niet meer
vindt : bel, mail naar het secretariaat.
Meewerken aan onze tochten is telkens leuk werken in teamverband. Zonder
jullie vrijwillige medewerking zou de tocht niet kunnen slagen. En vele
handen maken licht werk.
Laat je dus horen ! We hebben jou echt nodig !!!
We willen graag ons team uitbreiden met verjongde krachten. Help je ook
mee ?
* OVERZICHT VAN ONZE TOCHTEN IN 2012
Totalen per wandeltocht :
21/04/2012 Dreventocht
826
08/07/2012 Gavertocht
1066
04/08/2012 Kriekentocht
853
12/09/2012 Nazomertocht
654
04/11/2012 Brigandtrotterstocht
2169
Totaal aantal wandelaars in 2012 5568

Sfeerbeeld van de algemene ledenvergadering : een gelukkige winnaar van één
van onze wisselbekerprijzen.
******* NATIONALE WANDELDAG 2013*******
OP DEZE DAG VERDIEN JE VOOR DE EERSTE TOCHT 10 PUNTEN,
VOOR DE ANDERE TOCHTEN ELK 3 PUNTEN (clubkampioenschap) !!!
West – Vlaanderen : KORTRIJK
Oost – Vlaanderen : OVERMERE – DONK
Antwerpen
: BORNEM
Vlaams – Brabant : HEVERLEE
Meer info in dit clubblad.
*Wist je dat ?
Onze voorzitter Patrick heeft de tweede prijs gewonnen met de fotowedstrijd uit
“Gezond op Stap”. Het onderwerp was dieren fotograferen. Hij is dit jaar
genomen op vakantie in Oostenrijk waar we met de club naar toe gaan in 2014.
PROFICIAT, PATRICK !!!

Bewonder het resultaat …!
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CLUB – ETENTJE 2013
Gezellig samen tafelen met alle Brigandtrotters !!!!
Daarom verwachten wij jullie graag massaal op

ZATERDAG 9 MAART 2013
* OM 16.30 uur : INFONAMIDDAG
CLUBREIS 2014 OOSTENRIJK
* OM 19.00 uur : ETENTJE
IN ONTMOETINGSCENTRUM, BOLLEWERPSTRAAT,
INGELMUNSTER

MENU
======

§ sprankelend of zonnig aperitief
§ tomatenroomsoep
§ varkensgebraad met champignonroomsaus, groentenkrans en kroketjes
water en wijn bij de maaltijd inbegrepen
§ koffie en gebak
DEELNAME : * gratis voor alle medewerkers in 2012
* voor alle leden : 30 euro
* voor niet – leden : 35 euro
* voor kinderen tot 12 jaar : 15 euro
INSCHRIJVEN : 1) voor de infonamiddag clubreis

en/of

2) voor het etentje
ten laatste op 15 FEBRUARI 2013 !!!

Iedereen die wenst te komen (zowel medewerkers, leden als niet-leden), wordt
verzocht te bellen naar Patrick en Marijke op het nummer 051/31.46.17 of

via mail : patrick.de.croix@telenet.be
Betalenden schrijven, na telefonische bevestiging, het juiste bedrag over op
rekeningnummer BE 44 7775 6591 4345
met vermelding “clubetentje 2013 + aantal personen”
Tot dan,
Het bestuur.

* TEGEMOETKOMING MUTUALITEIT OP LIDGELD per persoon
Wat moet je daarvoor doen ?
 Ga eerst langs bij het kantoor van jouw mutualiteit en vraag naar het gepaste
formulier (tegemoetkoming lidgeld sportclub). Meestal kan je het ook via de
website afprinten.
 Plak een klevertje op het formulier en bezorg het op één van onze
tochten (in april of in juli) aan onze secretaris Jeanique Degroote,
Kerkestukstraat 12, 8870 Izegem-Kachtem. Zij vult dit verder in en zet er
een stempel van de Brigandtrotters op.
 Stuur je het per post op naar het secretariaat, gelieve dan een envelop mét
postzegel bij te voegen en je adres op de voorkant van de envelop te
noteren. Zo kan het vlot teruggestuurd worden.
 Breng nadien het formulier naar jouw kantoor van de mutualiteit. De
tussenkomst komt op je bankrekening.

RECEPT VAN DE MAAND JANUARI - FEBRUARI
Pastinaaksoep met pancetta
Ingrediënten :
Voor de soep : 2 pastinaken, 2 aardappelen, 8 dunne sneetjes pancetta, 1 ui, 1dl
room, 30gr boter, 1 lepel olie, 1,5l groentenbouillon
Bereiding :
Pel de ui en hak grof. Schil de aardappel en snij in blokjes. Schil de pastinaken
en snij in kleine blokjes.
Smelt de boter en stoof de ui, de pastinaak en de aardappelen. Giet de
groentenbouillon bij en laat 30 min koken.
Bak de pancetta goudbruin in wat olie en laat uitlekken op keukenpapier. Mix de
soep en kruid met peper en zout . Neem van het vuur en doe de room bij, werk
af met de reepjes pancetta .
Smakelijk,
Els

CLUBKAMPIOENSCHAP 2013

Nuttige informatie voor wie eraan wil deelnemen :
* Wie nog geen blad(en) heeft na de algemene vergadering, hoeft enkel maar te
bellen naar
NORBERT MOREEL, tel. 056/ 41.57.16. De bladen worden dan
opgestuurd. Je kan ze ook afprinten vanaf de website van de brigandtrotters.
* Voor een eenvoudige controle van de volgorde van de bladen : gelieve het
juiste paginanummer bovenaan in te vullen (blz. 1, 2, 3, …).
* HOE INVULLEN ?
Vraag na elke tocht aan de stand van de afstempeling EEN STEMPEL in
het juiste vakje (van links naar rechts). Je laat het blad best altijd in je
wandelboekje zitten.
Vul dan meteen boven de stempel de datum in en het aantal punten voor die
tocht.
 Alleen de bladen met vermelding “clubkampioenschap Brigandtrotters
2013“ zijn geldig !!! (jaartal in watermerk op elk blad)
Bladen van 2012 en vorige jaren zijn dus NIET MEER GELDIG ! (goed voor
oud papier)
 Het puntensysteem blijft hetzelfde als vorig jaar. In de Marching 2013 kan je
zien of de tocht een wisselbekertocht is of niet. (“wisselbekertocht, officiële
wisselbekertocht of : Golden Cup”).
Ook tellen de tochten mee van andere federaties : VWF, VVR, FFBMP (voor
punten).
 ENKEL TOCHTEN, vermeld in MARCHING, tellen mee. IML-tochten,
mesa, Diekirch… tellen ook mee. Wandelvakanties, die niet in marching
vermeld staan, tellen niet mee.
 Wie jonger is dan 16 jaar, kan deelnemen aan het jeugdclubkampioenschap.
Dus : kinderen en jongeren, zet je beste voetje voor ! Ook jullie kunnen in de
prijzen vallen op de algemene vergadering volgend jaar. Moedig andere
kinderen of jongeren aan om lid te worden en om mee te doen aan dit
kampioenschap. Samen wandelen is toch leuker, vind je niet ?
Wat is er te winnen ? Een prachtig gezelschapsspel volgens jouw leeftijd !

REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP 2013
* Het clubkampioenschap telt pas vanaf zondag 2 december 2012 en loopt ten
einde op zondag 3 november 2013 (onze wisselbekertocht in
INGELMUNSTER !). Enkel deze bladen zijn geldig !!!
* Vanaf 50 punten kom je in aanmerking voor een prijs in het
clubkampioenschap .
* Puntentelling :

- gewone tocht
- weektocht

= 1 punt
= 1 punt (ook al is deze een wisselbekertocht,
behalve op feestdag)
- wisselbekertocht
= 3 punten (of “Golden Cup” of “Officiële
wisselbekertocht”)
- eigen tocht
= 4 punten
- eigen wisselbekertocht = 8 punten
- busreis
= 10 punten
- nationale wandeldag
= 10 punten (1 tocht op die dag) + 3 punten
(voor andere)
* Categorieën :
- top 5
- 1ste categorie : 201 en meer punten
- 2de categorie : 161 – 200 punten
- 3de categorie : 121 – 160 punten
- 4de categorie : 81 - 120 punten
- 5de categorie : 50 – 80 punten
* Je kan maximum 3 jaar na elkaar kampioen zijn. 3 x kampioen na elkaar
= keizer !
Wie bevorderd is tot keizer, kan het jaar nadien geen kampioenstitel krijgen
(om ook anderen eens de kans te geven, wel een prijs volgens het aantal
punten). Het jaar daarna kan deze dan weer meedingen naar de titel.
* De prijzen worden uitgereikt op de algemene vergadering van dat jaar
(gewoonlijk in december). De bladen liggen er dan ter inzage.
AANDACHT !!! SLECHTS 1 STICKER GEBRUIKEN PER TOCHT !
Wegens de oplopende kosten vragen wij jullie vriendelijk om enkel op het
bovenste deel van je inschrijfkaart een sticker te plakken (en NIET op de
controlekaart). Je kan dus 33 tochten doen met 1 vel stickers. Dank voor je
medewerking !

DRINGEND GEZOCHT : MEDEWERKERS in 2013 ! ! !
Ook voor onze wandeltochten in het nieuwe jaar 2013 hebben wij jouw hulp
nodig ! Momenteel zijn we aan verjonging toe, want enkele oudere leden
moeten noodgedwongen afhaken. Wij zoeken vrijwillige medewerkers voor de
startzaal en de verschillende rustposten (afstempeling, bonnetjes, afwas,
afruimen tafels, bediening dranken en eten, …) om de wandelaars te ontvangen.
We zoeken nu vooral ook nieuwe verkenners/ parcoursmeesters, bepijlers en
afpijlers om degelijke tochten uit te stippelen !!!!
Voel je je geroepen en wil je deel uitmaken van ons team ? Ambiance
verzekerd!
Aarzel dan niet en vul NU dit blad in. Bekijk in je agenda wanneer je je kan
vrijmaken en stuur het zo vlug mogelijk, voor 1 februari naar ons secretariaat :
Jeanique Degroote, Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem
Voor elke tocht krijg je dan alle info opgestuurd (ong. 3 weken op voorhand).
Alvast van harte DANK !!!
Het bestuur.

------------------------------------------------------------------------------------------------* zaterdag 20 april 2013 : Dreventocht te Oostrozebeke
naam : ……………………………………………………….
……………………………………………………….
* zondag 14 juli 2013 : Gavertocht te Harelbeke
naam : ……………………………………………………….
………………………………………………………..
* zaterdag 3 augustus 2013 : Kriekentocht te Ingelmunster
naam : ……………………………………………………….
………………………………………………………..
* WOENSDAG 11 september 2013 : Nazomertocht te Ingelmunster
naam : ……………………………………………………….
……………………………………………………….
* zondag 3 november 2013 : WISSELBEKERTOCHT te Ingelmunster
naam :……………………………………………………………..
………………………………………………………………
O verkenner O bepijler O afpijler O medewerker start of rustpost

FOTOREPORTAGE WISSELBEKERTOCHT 2012
Fotograaf : Johan Dewaele

Onze

FOTOREPORTAGE BUSREIS ST-KATELIJNE-WAVER
Fotograaf : Agnes Goethals, Michel Verscheure en Annie Vroman

UIT DE BRIEVENBUS VAN DE SECRETARIS
 WSV Zelden Rust Terneuzen ( Aktivia 261) organiseert op:
Zaterdag 27 april 2013 de zesde (wandel)Omloop Vestingstad Hulst in
Hulst Zeeuws-Vlaanderen, de meeste Vlaamse stad van Nederland.
De afstanden zijn 7, 15, 21 en 28 km.
Hulst is een historische vestingstad met nog stadspoorten , veste en
stadswallen met bolwerken.In het centrum bevindt zich rond het centrale
marktplein de monumentale basiliek St. Williebrordus en het stadhuis .
De oude binnenstad is omgeven door stadswallen en een buitenvest. Op de
Wallen staat de stadsmolen.De stadspoorten: Dubbele poort, Gentse poort,
Grauwse poort en de geheel gerestaureerde Keldermanspoort.
Hulst is ook gekend van het Reynaert de Vos verhaal. Je treft er in de stad
heel wat beelden en namen van aan.
Verder tref je er nog de met bos omgeven Liniedijk aan, waar vroeger de
forten aanlagen ( Fort Moerschans, Fort de Rape).
Onze wandeltocht voert je langs al deze markante punten en gaat verder, al
naar gelang de gekozen afstand, ook door de bossen rond Hulst en Clinge.
Zaterdag 7 september 2013.
de 34ste Vliegende Hollandertocht in Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.
Het is tevens een zaterdagse wisselbekertocht.
De afstanden zullen 7, 12, 18, 25 en 31 km zijn.
Graag vertellen wij U iets meer over onze wandeltocht en Terneuzen.
Wandeling in en rond de havenstad Terneuzen, gelegen aan het kanaal
van Terneuzen naar Gent en aan de Westerschelde.
Wandelen over de Westerscheldedijk met zicht over voorbij varende
schepen, langs de Otheense kreek, door de oude binnenstad
en het mooie Zeeuws-Vlaamse polderlandschap en zijn natuurgebieden.

 De Guldenbergstappers uit Wevelgem organiseren in 2013 :
2e Eierkoekentocht op Zat 26-01-2013 in Wevelgem.
3e Lentetocht op Don 2-05-2013 in Moorsele.
2e Omertocht op Zat 14-09-3013 in Gullegem.

Zondag 6 januari 2013
DE WINKELSE STAPPERS

19° Nieuwjaarstocht
Start: De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-winkel
Versnapering zolang de voorraad strekt
Uitdeling spaarkaart - blijft geldig
De Winkelse Stappers bieden u met
hun 19de Nieuwjaarstocht een
landelijke, rustige winterwandeling in
en rond Sint-Eloois-Winkel. De
rijstpoepkes-gemeente. De ideale
gelegenheid om het nieuwe jaar al
wandelend in te zetten. De kleinste
afstand bevat twee lussen met rust
in de startzaal.

Deze korte wandeling is op 100 %
verharde wegen in en rond het
centrum van “Winkel”.
De 12 en 20 km stappen richting
Lendelede langs een paar pittige
paadjes door de Stevenistenhoek
met
zijn
merkwaardig
hoevekapelletje,
vervolgens
dalend naar “Sente” Sint-Katarina.
Na rust in ’t Senter heeft de grootste
afstand nog een mooie lus in petto.
We
stappen
langsheen
de
spoorweg, doorheen het recent
geopende Patrijzenbos en langs
mooie hoeves. Na de 2de rustpost
komen we samen met de 12 km,
langs de Groene Boomgaard, een
uitloper van Heulebos en door
Steenbeekbos,
ook
Kuipebos
genoemd, komen we terug in de
start- en aankomstzaal De Link aan.

KAZEMATTENTOCHT 2013

Op zaterdag 23 februari vormt de grensstad Menen opnieuw het decor voor onze
Kazemattentocht. We starten naar goede gewoonte terug vanuit de St.Jorisschool
aan de Fabiolalaan.
Men heeft de keuze uit 3 afstanden: 7 – 12 of 18 km.
De kleinste afstand (6,9 KM) brengt ons via het Leopoldsplein, met zijn oud militair
hospitaal uit de Hollandse periode, naar het Park ter Walle, waar we de statige oude
vestingmuren zien opdagen. Een tunnel onder de vestingen brengt ons naar het
rustige Brouwerspark. Enkele trappen brengen bovenop de vestingen die we volgen
naar het klooster van de Zusters Benedictinessen deze leggen zich al bijna 3 eeuwen
toe op het verplegen van geesteszieken. We lopen via het Vander Merschplein, waar
men het monument der gesneuvelden, een werk van Yvonne Serruys, kan
bewonderen. We stappen onderdoor het station van Menen om zo via de wijk Ons
Dorp te bereiken voor een rust in de school Blijhove. Na de rust brengen rustige
wegen en doorsteken ons tot in de Leievallei. Het Jaagpad brengt ons tot voorbij het
Badhuis waar ons in de spothal een gratis opkikkertje staat te wachten. Terug
opgewarmd gaan we nu een bezoek brengen
aan de kazematten. In de Oude Leielaan,
waar tot 1970 nog de Leie stoomde, nemen
we een helling die ons naar de
St.Franciscuskerk leidt. Deze maakte vroeger
deel uit van het Capucijnenklooster. Iets
verder ontwaren we het 33m. hoge belfort uit
de 14de eeuw. Dit kan men op deze dag gratis
bezoeken wat we zeker aanraden. Na het
bezoek komen we langs het sierlijke
postgebouw uit 1899 terug in de Oude
Leielaan. Via de Blekerijvesting komen we
aan langs de Leie en zien rechts va ons de
oude Leiesluizen(1920). Via de Rijselstraat
komen langs het stadsmuseum ’t Schippershof terug op de Waalvest. Waar men nu
parkeert bevond zich vroeger een kleine binnenhaven. Zo komen we terug waar we
begonnen in de St. Jorisschool.
De wandelaars op de (13,1 KM) volgen in eerste instantie de kleine afstand aan het
station af te slaan richting Serge Bertenplein en na dit ommetje komen ze terug samen
met de 7km om samen te gaan rusten in Blijhove. Na de rust lopen ze nog even hun
eigen weg om dan opnieuw de andere afstanden te vervoegen naar het einde.
De grootste afstand (18,9 KM) volgt de 12 km tot aan de rustpost. Daarna nemen ze
een aparte lus die hun richting Geluwebeek brengt alwaar ze het mooie groen kunnen
ontwaren van dit stukje natuurgebied. Na een 2de rust in Blijhove volgen ze opnieuw
de 12 km naar het einde.
Iedere wandelaar bieden we opnieuw een gratis jenevertje aan en op de start- en
eindzaal kan men opnieuw, onder andere, genieten van onze beroemde wafels of
van een lekkere Picon. Dit is opnieuw een tocht waar men zijn spaarkaart ven LeieSchelde kan laten afstempelen.

26ste Gaperstocht
Zondag 20 januari 2013
Vrije start: Tussen 8.00 en 15.00 uur.
WSV WERVIK stelt voor: 26steGapertocht vanuit Geluwe
Op zondag 20 januari 2013 geven wij alle wandelaars rendez-vous in
Geluwe voor onze 26ste Gaperstocht waar iedereen zal genieten van het rustig
winters wandelgebied.
Geluwe kondigt zich aan als de poort van een bekoorlijke en rustige
landbouwers gemeente,waarbij de Geluwse hoogten, samen met deze van
Kruiseke een vertakking uitmaken van het Heuvelland. Vandaar dat de gapers
gemeente de ideale uitvalsbasis vormt voor een afwisselend en heuvelachtig
landschap, doorsneden door tientallen beekjes en discreet opgestelde
kapelletjes.
Naast het Geluwse landschap verkennen wij tevens enkele van de
voornaamste bezienswaardigheden zoals de Sint Dyonisiuskerk, het
vernieuwde Gaperspark en natuurlijk het Gapersmonument.

Dit beeld werd door John Claeys gebeiteld uit één der oorspronkelijke “Gapers”
of waterspuwers, die de vier hoeken van de kerk sierden.
Bij deze wandeling willen we iedereen verwennen met een gratis
versnapering. Verder wensen we allen een aangename wandeldag toe.

