WSV BRIGANDTROTTERS : EEN DYNAMISCHE WANDELCLUB !

Europees rekeningnummer : BE 44 7775 6591 4345
VOORWOORD
Beste wandelvrienden,
Omdat onze voorzitter zich niet kiplekker voelt, mag ik nu eens dit clubblad
inleiden. We hebben net de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van onze
Dreventocht. Hopelijk blijft het droog en is er niet teveel wind, want de laatste
tijd is het toch berekoud (en is Patrick weer in ‘vorm’). Het wordt de hoogste
tijd dat de lente komt, zodat we in kniebroek kunnen wandelen.
Alvast dank aan alle vrijwillige medewerkers en aan alle leden, die deelgenomen
hebben aan onze eerste tocht van dit jaar ! We blijven niet stilzitten, want er
staat weer een busreis op het programma : naar Lennik. Je leest het wat
verderop. Vlug bellen naar Patrick is de boodschap. Wie nog nooit meegereisd
heeft … doen ! Voor die prijs en dat comfort kan je zelf niet zo ver rijden.
De derde busreis kan je ook al noteren in je agenda (zie onderaan dit blad), maar
nog niet inschrijven daarvoor. Anders raakt onze voorzitter zijn kluts kwijt.
Ook alvast een dikke proficiat aan alle moeders in mei en aan alle vaders in juni.
Laat je maar es goed verwennen door je (klein)kind(eren). We mogen ook de
eerste en plechtige communicanten en de lentefeestkinderen niet vergeten.
Proficiat met deze belangrijke stap in je leven !
Ondertussen weten we dat er voldoende kandidaten zijn om mee te reizen naar
Oostenrijk, maar daarvoor moet je nog een jaartje wachten. Dit jaar proberen we
eerst nog prachtige tochten te organiseren, waarbij onze parkoersmeester Geert
assistentie zal krijgen van nieuwe en jongere medewerkers. We kijken er al naar
uit.
Zo, nu ga ik vlug slapen, want morgen moeten we om 5 uur uit de veren om de
eerste trappelende wandelaars te ontvangen in Oostrozebeke.
Veel leesgenot en tot ergens te velde of op de bus,
Jeanique (secretaris)
Komende clubactiviteiten :
* ZONDAG 14 JULI 2013 : GAVERTOCHT TE HARELBEKE
* ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2013 : KRIEKENTOCHT TE
INGELMUNSTER
* ZONDAG 18 AUGUSTUS 2013 : BUSREIS NAAR KRUIBEKE
(tegenbezoek van de club) Inschrijven kan pas begin juli na ontvangst
clubblad juli – augustus.

LEDENNIEUWS
* OVERLIJDEN
Met droefheid melden wij jullie het overlijden van mevr. Martha Verledens.
Geboren te Ingelmunster op 30/10/1919 en overleden te Izegem op 17/03/2013.
Zij was de moeder van Godelieve Steelandt en schoonmoeder van
Eric Callens (leden van onze club). Namens het bestuur en de leden wensen wij
hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
* SPOEDIG HERSTEL
… aan Wim Debeuf en aan alle andere zieke en herstellende leden van onze
club. Hopelijk mogen we hen weer vlug ontmoeten op één van de komende
wandeltochten.
* UITSLAGEN van voorbije tochten
Datum Plaats
Klassement Aantal Brigands
16/02 Elsegem
8e plaats
35
e
16/02 Meulebeke
1 plaats !
63
e
17/02 Oostende
8 plaats
50
e
17/02 Kaster
1 plaats !
65
e
19/02 Ingelmunster
2 plaats
76
e
23/02 Menen
10 plaats
15
e
23/02 Tielt
2 plaats
65
e
24/02 Kortrijk (NWD) 3 plaats
143 !
e
26/02 Wervik
7 plaats
21
e
27/02 Reningelst
7 plaats
16
02/03 Waregem
3e plaats
03/03 Torhout
4e plaats
05/03 Ingelmunster 1e plaats !
09/03 Ledegem
2e plaats
10/03 Koksijde
8e plaats
10/03 Rollegem
3e plaats
10/03 Vlamertinge
3e plaats
10/03 Aalter
9e plaats
12/03 Bavikhove
1e plaats !
16/03 Philippine (bus) 1e plaats !
16/03 Deinze
11e plaats
17/03 Waregem
1e plaats !
17/03 Kachtem
5e plaats
19/03 Ieper
8e plaats

44
96
77
74
23
36
58
41
6
125 !
24
107 !
20
23

Aantal deelnemers
1149
601
1865
1294
1445
909
1076
3230
751
607
714
3129
1366
1032
1076
938
1072
1596
40
652
1741
2003
520
567

Datum
23/03
24/03
24/03
26/03
31/03
01/04
01/04
02/04
05/04
06/04
07/04
08/04
13/04
14/04
14/04

Plaats
Moorslede
Ieper
Wortegem-P.
St-El.-Winkel
Beernem
Oostkamp
Kemmel
Torhout
Lauwe
Izegem
Kortemark
Oostnieuwk.
Ardooie
Moorsele
Brugge

Klassement
2e plaats
4e plaats
2e plaats
1e plaats
3e plaats
3e plaats
9e plaats
6e plaats
4e plaats
1e plaats !
1e plaats !
10e plaats
1e plaats !
1e plaats !
10e plaats

Aantal Brigands
62
56
45
59
51
90
54
25
36
87
106 !
21
107 !
134 !
39

Aantal deelnemers
979
1215
718
833
2000
2660
2132
891
813
993
2562
934
1706
1796
1783

* PROFICIAT AAN …
alle JARIGEN van de maanden mei en juni 2013 ! Wie geboren is in de lente,
kan dan zeker de bloemetjes buiten zetten.

NOG VELE GEZONDE WANDELJAREN !!!
* TEGEMOETKOMING MUTUALITEIT OP LIDGELD per persoon
Wat moet je daarvoor doen ?
1) 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.
2) Plak een klevertje op het formulier en bezorg het op één van onze
tochten (in juli of in augustus) aan onze secretaris of op dit adres :
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.
3) Breng nadien het formulier naar jouw kantoor van de mutualiteit. De
tussenkomst komt op je bankrekening.
* WELKOM aan onze 6 nieuwe leden, die onze club komen vervoegen sinds
de Dreventocht !
* MAILADRESSEN GEZOCHT : Hebben wij je mailadres al ? Zoniet, stuur
ons een mailtje : depaepe.degroote@telenet.be

EERSTVOLGENDE

BUSREIS

WSV DE BRIGANDTROTTERS UIT INGELMUNSTER
(AKTIVIA NR. 245)

OP
ZONDAG 26 MEI 2013
NAAR … LENNIK (Vlaams-Brabant) - WISSELBEKERTOCHT !
Vertrek : om 8 uur stipt
Terug
: rond 19 uur
Prijs
: 12,50 € voor leden; 15 € voor niet-leden
10 PUNTEN (clubkampioenschap) !
Afstanden : 6 – 10 – 16 – 20 – 25 – 30 – 34 – 42 km
Organisatie : De Lennikse Windheren
OPGELET : VERTREKPLAATS :
Parking Vandenabeele, Kortrijkstraat, Ingelmunster
Mooie natuurwandeling door het hart van het Pajottenland, voor sommige
afstanden langs het kasteel van Gaasbeek.
NIET VERGETEN : reserveschoenen, die je in de bagageruimte van de bus
kan zetten om aan te doen na de tocht.
Inschrijving : ten laatste op 12/05/2013 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 MEI 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 TOCHT IN NORMANDIE (FR.)
Fotograaf : Philippe Hoste (april 2013)
Onze basisuitval is op een camping in Honfleur.
Wandeling 1 = wandelen op de mooie krijtrotsen.
We parkeren onze auto ergens in een klein dorpje en wandelen tussen grote
beboste duinen naar de kust. Vandaar lopen we op de prachtige krijtrotsen
naar het visserdorp Étretat.

Wandeling 2 : Vandaag wandelen we op de in 1933 drooggelegd natuurgebied
tussen de Seine en het dorpje les Marais Vernier, gelegen tegen een heuvelkam.
Dit is een wandelgebied tussen huizen en boerderijen in Bokrijkstijl, moerassen,
riviertjes, uitgestrekt natuurgebied en ooievaars.

Wandeling 3 is een wandeling in en rond Trouville Sur Mer en Deauville, met
prachtige haventjes, vissersboten, boulevards maar ook van wandelingen op
hoger gelegen heuvels met lastige klimmetjes, mooi paadjes tussen hagen en
knotwilgen en vergezichten op zee.

Wandeling 4 : Stadswandeling in Lisieux. De stad is gekend door Theresia van
Lisieux, die als 15-jarig meisje, in het klooster van de Karmelietessen ging en op
24-jarige leeftijd overleed. Daarna is ze heilig verklaard. Alles in deze stad
draait om haar en ook deze wandeling toont het verhaal rond haar
leven. De wandeling toont waar ze woonde en leefde, de Basiliek
Sainte-Thérèse enz... uiteraard zie je hier en daar nog prachtige oude huizen en
gebouwen staan . De wandeling is gemakkelijk te volgen, deze is volledig
uitgestippeld met blauwe lijnen op de grond en kan om het even waar
gestart worden in de stad . Je eindigt waar je begonnen bent.

FOTOREPORTAGE BUSREIS PHILIPPINE (16/03/2013)
Fotograag : Agnes Goethals

Maar liefst 125 Brigandtrotters palmden hét mosseldorp van Nederland in.
Eén van de controleposten was een schapenstal … bèèèèh !

RECEPT VAN DE MAAND
Washingtonkoekjes
Benodigdheden :
250gr boter, 250gr suiker, ½ ei, zout, 275gr gezeefde bloem
Bereiding :
Meng de boter en de suiker onder elkaar. Meng het ei, zout en de gezeefde
bloem er onder en kneed tot een geheel.
Vul een spuitzak en spuit koekjes op een beboterde bakplaat, bak 20min in een
voorverwarmde oven op 160°C

FOTOREPORTAGE TOCHT DIEPENBEEK (Limburg)
Fotograaf : Bart Toebat

tuinversiering

prachtige natuur !

40e Voettocht
der Vlasstreek
Zondag 30 juni2013
Al de afstanden vertrekken via Don Boscolaan tot aan de 1° splitsing. De
kleinste afstand gaat rechts direct een stukje natuur in: de aanloop naar de
‘Libel’. De 6 km. is bijna volledig verhard. De andere afstanden wandelen
via het Elsbospad en t’ Helleke richting Smokkelpot. Vandaar gaat het verder
richting Aalbeke via rustige wandelwegen, met de 1° rustpost is in het OC
Aalbeke. Daar maakt de 30 km. een lus via rustige paden en komen dan
terug naar het OC. Van hieruit gaan ze naar Marke via een stuk natuur aan
de Kapelhoek. De tocht gaat dan
verder richting Klarenhoek waar er nu
een nieuw wandelpad is aangebracht.
Even na dit pad verlaat de 12 km. de
andere stappers en wandelen terug
naar het eindpunt via de ‘Libel’ (mooi
natuurdomein). De 12 km. gaat een
andere weg op naar de ‘Libel’ en dan
naar de startzaal. De overige afstanden
rusten in het schooltje “Het Kleuterbos”.
De 24 & 30 km.-stappers maken hier
een mooie lus door Marke via de Kleiputten en het Prikkelpad. Daarna
wandelen ze verder door de gemeente en
gaan op zoek naar de ‘Libel’ waar ze
samen komen met de kleinste afstand en
stappen dan verder richting Kennedybos.
Daar is er een aangepast traject voorzien
voor rolwagens. Na deze natuurstukjes
wandelen ze verder via rustige wegen en
paden terug naar de startzaal.

6-12-18-25-30 km

g

Start & inschrijving:
van 7 tot 15 uur
Don Boscocollege,
Don Boscolaan, Marke-Kortrijk
Deelneming:€ 1,50
€ 0,40 korting mits voorlegging lidkaart erkende wandelfederatie.
Inlichtingen: 0486 75 04 71
Gratis 4-kleurensticker tot einde voorraad.

