VOORWOORD
Beste wandelvrienden,
Mag ik eerst en vooral onze nieuwe clubleden welkom heten ? Voor sommigen
onder hen is dit hun eerste clubblad. Het ware misschien niet slecht om dit blad
telkens goed door te nemen. Er staat trouwens altijd heel wat nuttige informatie
in.
Merci aan onze sponsors ! Door hen is het mogelijk om jullie om de 2 maanden
dit blad aan te bieden. Langs deze weg wil ik dan ook vragen om ook af en toe
eens aan hen te denken. Zij hebben heel wat in petto voor jullie aankopen.
En voila beste vrienden, de officiele start zoals we dat vroeger heetten was er
onlangs weer. Ik merkte dat De Brigandtrotters weer goed vertegenwoordigd
waren tijdens de Nationale Wandeldag te Kortrijk. Al moet ik er bij vermelden
dat dit voor mij niet echt een verrassing was. Het deed me heel veel plezier dat
jullie zo talrijk waren. Temeer omdat het één van onze Leie-Scheldevrienden
was die dit jaar mocht organiseren. Het is fijn dat we onze vrienden niet
vergeten.
Intussen kijken we zelf al uit naar onze eerste tocht van het jaar. Zoals gewoonte
starten we dit jaar met onze Dreventocht vanuit Oostrozebeke. Mochten er
mensen zijn die zich toch nog geroepen voelen om een handje te helpen,dan
moet ge u zeker niet generen. Alle hulp is welkom. Ook voor wie het ziet zitten
om zelf eens een parcours uit te stippelen, is er goed nieuws. Geert Holvoet zal
je met open armen ontvangen.
Ik laat je maar, want blijkbaar moet er hier afgewassen worden. Dat is altijd
gezellig zo een afwas met het vrouwke. Vooral wanneer het om niet veel gaat.
Allee.....Tot ergens te velde,
't is te zeggen....als de afwas gedaan is
Patrick
Komende clubactiviteiten :
* 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)

* ZATERDAG 16 MAART 2013 : BUSREIS naar Philippinne-NL (WB)
VLUG INSCHRIJVEN BIJ PATRICK EN MARIJKE (info in dit clubblad)
* ZATERDAG 20 APRIL 2013 : 23STE DREVENTOCHT met start in
Parochiaal Centrum, Tieltsteenweg 8 te Oostrozebeke

LEDENNIEUWS
* SPOEDIG HERSTEL …
aan Roger De Wilde uit Gentbrugge (na verblijf in het ziekenhuis) en Nadine
Mestdagh uit Zulte (na medische ingreep) en aan alle Brigandtrotters die door
één of andere ziekte of ingreep momenteel niet kunnen wandelen. Wij hopen dat
we jullie spoedig weer te velde mogen ontmoeten !
* Huldiging verdienstelijke Brigandtrotters 2011
Op 24 januari 2013 werden 6 Brigandtrotters gehuldigd door Aktivia in zaal
“De Oude Melkerij” te Gits. Nogmaals PROFICIAT ! ! !

vlnr. Voorzitter Patrick De Croix en gehuldigden : Lieve Steelandt, Eric Callens,
Stefaan Bossuyt, Jeanique Degroote (onze secretaris), Germain Vandorpe en
Marc Tibergyn
* PROFICIAT AAN …
alle JARIGEN van de maanden MAART en APRIL 2013 ! (geboren in de
lente, de bloemetjes horen erbij)

* AANTAL LEDEN (maart 2013)
Op dit ogenblik telt onze club welgeteld 397 leden.

* FORMULIER ZIEKENFONDS TERUGBETALING LIDGELD
Breng het formulier van je ziekenfonds mee naar onze Dreventocht op
zaterdag 20 april 2013 (voorzien van een kleefbriefje) en onze secretaris
Jeanique zal dit voor jullie invullen, ondertekenen en afstempelen. Daarna kan je
dit formulier indienen bij je ziekenfonds en het bedrag van je lidgeld komt op je
rekening (9 euro).
* TOON JE LIDKAART
Je lidkaart tonen bij elke inschrijving van een wandeltocht is …
als een GLIMLACH : Hoe spontaner, hoe leuker !
Dit vergemakkelijkt het vragen van de juiste bijdrage voor de medewerker van
dienst aan de inschrijvingstafel. Hiermee kan je ook aantonen dat je recht hebt
op 0,40 euro korting op elke wandeltocht.
* WAAR WONEN ONZE BRIGANDTROTTERS ?
Aarsele
1
Lendelede
Anzegem
2
Menen
Ardooie
1
Meulebeke
Beveren-Leie
3
Ooigem
Bissegem
1
Oostduinkerke
Brugge
3
Oostrozebeke
Dadizele
2
Pittem
Deerlijk
3
Rollegem-Kapp.
Deinze
1
Roeselare
Desselgem
3
Rumbeke
Gentbrugge
2
Rumes
Gullegem
5
St-Eloois-Winkel
Harelbeke
6
St-Eloois-Vijve
Heule
2
Waregem
Hulste
2
Wakken
Ingelmunster
122
Wielsbeke
Izegem
66
Wevelgem
Kain
1
Zulte
Koksijde
1
Kortrijk
5
Kuurne
14
aantal leden :
Ledegem
2

6
1
32
20
1
35
6
2
2
8
1
4
4
10
3
3
7
3

397

* UITSLAGEN van voorbije tochten
Datum Plaats
Klassement Aantal Brigands Aantal deelnemers
02/11/12 Hooglede
8e plaats
8
327
e
03/11 Westrozebeke
5 plaats
56
1371
e
04/11 Ingelmunster 1 plaats !
269 !
2169 ! (WB)
11/11 Zarren
8e plaats
30
988
e
11/11 Wervik
4 plaats
20
545
e
12/11 Waregem
7 plaats
15
610
e
13/11 Ingelmunster
1 plaats !
65
1068
e
17/11 Wervik
4 plaats
44
879
e
17/11 Brugge
5 plaats
40
1522
e
17/11 Vinkt
10 plaats
32
1408
e
18/11 Roeselare
3 plaats
82
1923
e
18/11 Beernem
12 plaats
32
2172
e
24/11 Gullegem
5 plaats
45
963
e
25/11 Zonnebeke
9 plaats
40
1594
01/12
02/12
03/12
09/12
09/12
11/12
15/12
15/12
16/12
23/12
23/12
25/12
26/12
28/12
29/12
30/12
31/12

Kanegem
Gits
Oostnieuwk
Ruddervoorde
Oostduink.
Ingelmunster
Rumbeke
Mechelen(bus)
Torhout
Kemmel
Ruiselede
Beernem
Oudenaarde
Kortrijk
Nieuwpoort
Moorslede
Kortemark

01/01/13 Torhout
04/01 Oostnieuwk.
05/01 Hooglede
06/01 Wingene
06/01 St-El-Winkel
08/01 Ingelmunster
12/01 Staden

3e plaats
3e plaats
5e plaats
6e plaats
4e plaats
1e plaats !
1e plaats !
1e plaats !
4e plaats
8e plaats
4e plaats
5e plaats
8e plaats
2e plaats
2e plaats
4e plaats
1e plaats !

57
70
27
48
23
67
67
102 !
46
15
42
31
52
71
55
84
46

1328
1660
577
1668
850
1066
1195
2112
1362
703
1420
1491
2016
1902
1836
1819
1257

5e plaats
4e plaats
7e plaats
12e plaats
1e plaats !
1e plaats !
9e plaats

29
43
62
28
155 !
71
46

1190
979
1787
1624
2149
1229
1550

Datum Plaats
Klassement Aantal Brigands
12/01 Ardooie
1e plaats !
78
e
13/01
Zwevezele
2 plaats
74
e
20/01 Geluwe
6 plaats
6
e
20/01 Kuurne
1 plaats !
16
e
26/11 Wevelgem
1 plaats !
49
e
27/01 Ingooigem
2 plaats
19
e
27/01 Beselare
8 plaats
24
e
29/01 St-El-Winkel
2 plaats
20
e
30/01 Diksmuide
6 plaats
11

Aantal deelnemers
1406
1482
303
133
781
253
738
338
535

01/02 Desselgem
1e plaats !
28
e
02/02 Gits
3 plaats
59
e
03/02 Nieuwpoort
8 plaats
29
e
03/02 Beernem
4 plaats
45
e
04/02 Oostnieuwk.
6 plaats
33
e
09/02 Lichtervelde
2 plaats
106 !
e
10/02
Ruddervoorde 1 plaats !
104 !
e
12/02 Beernem
6 plaats
28
e
13 x 1 plaats in 3 ½ maand tijd !! PROFICIAT !

404
1324
1518
1727
926
2365
1936
1180

RECEPT VAN DE MAAND : MOUSSAKA
Benodigdheden :
2 aubergines, 2 courgettes, zout, olijfolie, 500gr aardappelen, 2 uien, 2 teentjes
look, 600gr gehakt, 2 lepel tomatenpuree, 1,5l groentenbouillon, oregano,
kaneel, peper, 2 eieren, 25gr vetstof, 25gr bloem, 5 dl melk, 50gr gemalen kaas,
nootmuskaat
Bereiding :
Snijd de aubergines en courgettes in plakjes en bestrooi met zout, laat gedurende
30 min uitlekken. Spoel ze af en dep droog met wat keukenpapier. Bak de
aubergines kort aan beide kanten.
Schil de aardappelen en snijd in schijfjes. Pel de uien en de look. Stoof look en
uien in wat olie, doe er het gehakt bij en laat wat bakken. Roer er de
tomatenpuree en de bouillon bij.
Kruid met peper en zout, kaneel en oregano.
Klop de eiwitten stijf en meng onder het vlees.
Neem een ingevette ovenschotel en vul afwisselend met het gehakt, courgette,
aubergine en aardappelen. Eindig met aardappelen.
Bereid een bechamelsaus. Neem van het vuur en meng er eierdooiers en kaas
onder.
Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout.Giet in de ovenschaal en werk
af met de resterende kaas, zet 1 uur in de oven op 175°C
Smakelijk !
Els.

HEB JIJ AL WANDELKLEDIJ VAN ONZE CLUB ?
ONZE CLUBWINKEL
Verantwoordelijke : Geert en Lieve Holvoet – Pattyn
Izegemstraat 183
8770 Ingelmunster
Tel. 051/ 31.02.82
VANAF NU FOTO’s van alle artikelen : zie onze website
http://brigandtrotters.ingelmunster.org
NIEUW !!!

* groene petten met logo van de club
* training in groen en zwart met logo van de club
* heuptas in groene kleur met logo van de club
Te koop :
* fleece (groen)
30,00 €
* body-warmer (groen)
35,00 €
* groene sweater
22,50 €
* groene polo
20,00 €
* groene T-shirt
8,00 €
* witte T-shirt
8,00 €
* topje
8,00 €
* wandelboekje met harde kaft
6,00 €
* paraplu in groene kleur
5,00 €
* beschermmapje voor wandelboekje 0,50 €

4,00 €
47,00 €
12,00 €

S-M-L-XL-XXL
M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL

(plastiek)

Kledij verkrijgbaar in verschillende maten – mogelijkheid tot passen
Je kan nu al telefonisch bestellen. Passen en meenemen kan bij hen thuis of
op onze Dreventocht te Oostrozebeke op zaterdag 20 april 2013.
KOM ES ZIEN EN PASSEN MAAR !

EERSTVOLGENDE

BUSREIS

WSV DE BRIGANDTROTTERS UIT INGELMUNSTER
(AKTIVIA NR. 245)

OP
ZATERDAG 16 MAART 2013
NAAR … PHILIPPINE (Nederland !)
HET MOSSELDORP IN ZEELAND - WISSELBEKERTOCHT !
Vertrek : om 8 uur stipt
Terug
: rond 19 uur
Prijs
: 12,50 € voor leden; 15 € voor niet-leden 10 PUNTEN
(clubkampioenschap) !
Afstanden : 4 – 7 – 14 – 20 – 28 km
Organisatie : De Mosselstappers
OPGELET : VERTREKPLAATS :
Parking Vandenabeele, Kortrijkstraat, Ingelmunster
NIET VERGETEN : reserveschoenen, die je in de bagageruimte van de bus
kan zetten om aan te doen na de tocht.
Inschrijving : ten laatste op 10/03/2013 TELEFONISCH OP 051/31.46.17
(Patrick en Marijke De Croix-Puype) Wees er vlug bij !
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE 44 7775 6591 4345 van WSV Brigandtrotters, Kerkestukstraat 12,
8870 Kachtem met als mededeling : “busreis MAART 2013 + aantal”
Wie deelneemt met een waardebon, belt het aantal personen door
(tel. 051/31.46.17) en brengt de bon mee op de bus, de dag zelf.
Tot dan,
Het bestuur.

FOTOREPORTAGE TOCHTEN
Fotograaf : Johan Dewaele / Philippe Hoste

Gent –Klokke Roeland

Johan en Lieve samen langs ‘de Lieve’

poseren in “de graffitisteeg”

Een roodborstje in Meulebeke

Het belfort van Gent in de zon

kapel in Meulebeke

Heksentocht in Zonnebeke

Beveren – Leie

Avifloratocht Ingelmunster : vlnr. Eric Callens, Noëlla Lafaut en André Schaeck

Gullegem : Bergelenput

Een Italiaanse kruidenwijntje doet deugd !

UIT DE BRIEVENBUS VAN DE SECRETARIS
*In het jaarklassement van de nieuwe club “Het Wandelvoetje” uit Ledegem
staan we op de 3e plaats met in totaal 94 Brigands. Proficiat !
* Wandel- en fietsevenement Joost Deseyn met een optreden van
‘KLEINKUNST COLLECTIEF’
Op paasmaandag 1 april 2013 wordt de 5de en laatste editie van het wandel- en
fietsevenement ‘Joost Deseyn’ georganiseerd. Het zal dan ook een heel
feestelijk en sportief gebeuren worden met animatie en heel veel sfeer!
De start- en eindplaats zijn voorzien in het sportcentrum Ter Muncken
Avelgem. Alle deelnemers worden na de wandel- of fietstocht extra verwend
met een gratis bevoorrading, ruime catering aan democratische prijzen en
een springkasteel voor de kinderen.
Deelnemen kost 1,50 euro voor volwassenen en 1,00 euro voor kinderen.
Kleuters nemen gratis deel.
Tussen 15.30 uur en 18.00 uur kan iedereen genieten van een prachtig optreden
van de lokale muziekgroep Kleinkunst Collectief. Deze band brengt tal van
meezingers en covernummers. Niet te missen dus!

Wandeltocht
Afstanden: keuze tussen 7, 14 of 21 km
Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Het parcours loopt langs de prachtige natuurgebieden in en rond Avelgem.
Vrij vertrekken kan vanaf 7.00 uur tot 16.00 uur.

Leietocht 2013
Op vrijdag 5 april krijgt men opnieuw de mogelijkheid om de prachtige Leiestreek te
verkennen op onze Leietocht.
De start bevindt zich terug in de Gemeentelijke Basisschool te Lauwe en we bieden u de
keuze uit 7, 12 of 18 km.
Alle afstanden starten gezamenlijk tot in de Larstraat
waar ze kunnen genieten van een gratis drankje en
hapje aangeboden door Sport Lauwers, ter
gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Na dit leuke
begin trekken ze langs de rustige paden van
oefenvelden van White Star Lauwe om zo de wijk
Steenland te bereiken. Daar neemt de kleinste afstand
afscheid van de rest om via enkele veldwegeltjes de
dorpskern van onze vlassersgemeente te doorkruisen
tot aan de rustpost in het Cultureel Centrum. Na de
rust stappen ze richting de Leievallei om te genieten
van het mooie groen en de rust van de ‘ Golden River’.
De overige afstanden trekken eerst naar het
‘Kraaiveld’ waar ze vergast worden op enkele mooie
vergezichten en panorama’s die reiken tot over de
Franse grens. Enkele veldwegels brengen hen zo tot
aan het nieuw aangelegde waterspaarbekken, waar ze
nieuwe wandelpaden kunnen ontdekken. Zo bereiken
ze het transportcentrum LAR en trekken ze vervolgens samen met de kleinste afstand naar
de rustpost in het CC.
De 21 km maakt dan hier eerst een heel mooie lus die hen via de Opstal laat kennismaken
met de uitkant van Lauwe. De vele mooie stapwegeltjes die onze gemeente rijk is worden
dan ook gul voor de voeten
geschoven zo dat het genieten word
alvorens terug te gaan rusten in het
CC.
Na de rust stappen ook zij, samen
met de 14 km richting de Leie maar
zij lopen iets verder door tot in de
Guldenberggemeente, Wevelgem.
Daar stappen ze nu de Artoishoek
in en kunnen er genieten van een
mooi stukje groene long om zo via
de Abdijpoort, een overblijfsel van
het oude klooster, terug de Leie te bereiken en via de vroegere gebouwen van wat ooit de
textielreus Dewitte-Lietaer was terug de rustplaats aan te doen.
Na te hebben gerust lopen alle afstanden dan gezamenlijk langs enkel doorsteekjes en
dorpswegen naar het einde in de Gemeentelijke Basisschool.

Brigandsvrouwen in Ruddervoorde
vlnr : Marie-Jeanne, Arlette, Marie-Thérèse, Cecile, Agnes (fotogr) en Monique.

*Bijkomende tocht van onze Leie-Scheldecollega WSV WERVIK
Michèle Pieters, Grace Devos en Matthias Six gaan eind augustus met de VZW
genCOO naar Malawi.
Hun doel: het in gebruik nemen en helpen opstarten van het cultureel centrum ten
behoeve van de Maliwanese bevolking. Ze zijn momenteel op zoek naar fondsen om
de infrastructuur van dit cultureel centrum te bekostigen.
Wandeltocht in Geluwe Ten voordele VZW genCOO Malawi

Woensdag 29 mei 2013 (staat niet in de marching !)
Startplaats Sporthal “ Ter Linde” Tuinwijk 8940 Geluwe
Vrije Start tussen 7.00u en 15.00u
Aankomst dient bereikt te worden voor 18.00u
Afstanden: 6-14-17-21-28 km
Inschrijvingsgeld leden 1,10 € en 1,50 € niet leden
Ieder uur GRATIS VERLOTING VAN MOOIE PRIJZEN ONDER DE
DEELNEMERS
Bereikbaar via A19 afrit 2a (mars pijlen volgen)
Openbaar vervoer: Kortrijk-Poperinge station Menen en lijnbus MoeskroenIeper tot kerk Geluwe marspijlen volgen

*PUNTEN OP WISSELBEKERTOCHTEN VOOR ONZE CLUB
Alle AKTIVIA-clubs kunnen wisselbekerpunten behalen op alle AKTIVIA-,
VWF- en VVRS-tochten opgenomen in de officiële kalender door AKTIVIA
vzw uitgegeven of waaraan AKTIVIA vzw meewerkt.
Clubs behalen die punten als volgt:
1) Door hun leden-deelnemers op volgende tochten
• 1 punt per deelnemer: op alle tochten van AKTIVIA vzw, VWF en VVRS
opgenomen in hierboven beschreven kalender.
• 2 punten per deelnemer: op de wisselbekertochten; op de
weekdagwisselbekertochten; op de officiële wisselbekertochten van V.W.F. ; op
de golden cup tochten van V.V.R.S.
2) Niet-leden deelnemers op de eigen organisaties
• 1 punt per deelnemer die niet aangesloten is bij een erkende wandelfederatie
Dus … hoe meer Brigands er deelnemen aan een wisselbekertocht, hoe beter ons
nationaal klassement. Laat de Brigands overal zien ! (in je groene kledij)

FOTOREPORTAGE TOCHT INGOOIGEM
Fotograaf : Johan Dewaele

FOTOREPORTAGE ERNAGE (Gembloux) 50 km
Fotograaf : Bart Toebat

Chastre: binnenkoer van gerestaureerde Ferme Rose/ Hévillers: Brrrrr, spooky

Court Saint-Etienne: le Chenoy, grote
kasteelhoeve die nu in het bezit is van de "stalen" familie Boël

Hévillers: het kasteel van Bierbais. Hier ziet men de donjon van de
oorspronkelijke burcht, de portierswoning en het classiscistische kasteel. Het
kasteel ligt in een uitgebreid Engels landschapspark.

FOTOREPORTAGE TOCHTEN
Fotograaf : Johan Dewaele

In GITS kom je al wandelend ook deze dieren tegen …

Overstroming na de sneeuwdooi

Een koude vrieslucht boven de molen

Het was winter in Wevelgem … langs de Leie.

