VOORWOORD
Beste wandelvrienden,
Of we het nu graag willen of niet, dit is alweer het laatste clubblad van het jaar.
Het is alweer bijna tijd om op kalkoenenjacht te trekken. Ocharme, de beestjes.
Wanneer ik dit aan het typen ben, zitten we in volle finale voor wat betreft de
voorbereidingen van onze hoogdag "de Wisselbeker". Heel binnenkort kunnen
we zeggen in hoeverre het een succes was of net iets minder. Persoonlijk zal ik
blij zijn als ik heel veel clubleden mag begroeten.
Op het eind van het jaar is het altijd een drukke bedoening. Ook de algemene
vergadering of ” het sinterklaasfeestje”, zoals je het zelf noemen wil, nadert met
rasse schreden. Zoals elk jaar weten we dan wie het meeste punten bij elkaar
gewandeld heeft. Het is zo goed als zeker dat ik alweer geen kampioen ben.
Wie het wel wordt zien we op 30 november "live" in het Trefpunt. In dit
clubblad vind je de uitnodiging én het strookje om in te schrijven. Jullie komen
toch ook, hé ?
En terwijl we toch bezig zijn : we doen er nog een busreis bovenop eind
december ! Lees dus maar dit boekske eens van achter naar voren. Ook de vier
kunststeden-wandeltochten zijn een aanrader.
Nu laat ik u maar, want ik heb nog een hele klus voor de boeg. Mijn jachtgeweer
staat nog op zolder en ik moet mij dan nog camoufleren zodat de kalkoenen mij
niet herkennen.
Allee...tot ergens te velde,
Patrick.
BLADEN CLUBKAMPIOENSCHAP INDIENEN OP 3 NOVEMBER !!!
(ten laatste tegen 7 nov. opsturen naar Norbert Moreel te Wevelgem !)

Prettige eindejaarsfeesten namens het voltallige bestuur !
(Kerstmis, oudejaarsavond, Nieuwjaar) Op naar 2014!
Komende clubactiviteiten :
* ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 : 23e WISSELBEKER - sporthal INGELMUNSTER !
* ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013 : JAARLIJKSE ALG. LEDENVERGADERING
****** ALLEN DAARHEEN ! ***** NIET TE MISSEN ! ******
Inschrijving via strookje in dit clubblad of via mail naar het secretariaat !
* ZATERDAG 21 DECEMBER 2013 : BUSREIS NAAR STEKENE (avondtocht)

LEDENNIEUWS
*
Breng alle BLADEN VOOR CLUBKAMPIOENSCHAP 2013 BINNEN
AAN DE STAND “SECRETARIAAT”
op ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 !!
Wie er écht niet kan bij zijn, kan deze
TEN LAATSTE TEGEN 7 NOVEMBER
OPSTUREN NAAR NORBERT MOREEL, Tuinstraat 5, 8560 Wevelgem.
Mogen we vragen om de bladen aan elkaar te nieten ? Dan kan er niets verloren
gaan (want we krijgen elk jaar een hele pak bladen binnen !). Is het ook
mogelijk om het algemeen totaal van alle bladen BOVENAAN op het eerste
blad te noteren aub ? Dit is een dubbele controle voor Norbert, die de bladen
naziet, en dit bespaart hem heel wat reken- en cijferwerk. Het wordt weer een
hele klus, maar dankzij jullie hulp kan het vlot verlopen. Op de extra bestuurs vergadering wordt het klassement dan opgesteld (met de daarbij horende
prijzen) voor de prijsuitreiking op de algemene ledenvergadering.
Iedereen zal wel benieuwd zijn naar de kampioen van 2013 …
* AANDACHT : VERNIEUWING LIDMAATSCHAP !
Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar. Ja, de tijd gaat snel, … (de rest
van het spreekwoord moet je zelf maar aanvullen). Daarom vragen wij jullie
allemaal heel vriendelijk om je lidmaatschap bij de Brigandtrotters te
vernieuwen voor het jaar 2014.
We zijn genoodzaakt om het lidgeld iets te verhogen, omdat de
verzekeringspolis van de federatie Aktivia nu ook “hartfalen” dekt. Goed nieuws
is dat de franchise van 25 euro wegvalt. Met andere woorden, alles wordt
vergoed als je een ongeval(letje) zou voorhebben. Bovendien kan je het lidgeld
volledig terugkrijgen via je ziekenfonds. Vraag daar je formulier (of download
het van het internet) en breng het mee op één van onze tochten in 2014.

Alvast van harte DANK om lid te zijn van onze wandelclub !!!
* PROFICIAT AAN …
alle JARIGEN van de maanden november en december 2013 ! Zij kunnen in
de kleurrijke herfst klinken op hun gezondheid. Santé en nog veel wandelgenot !
* onze leden Luc Naessens en Magda Eeckhout. Zij werden opa en oma van
een kleindochter PAULIEN (geboren op 8 september) ! Nog vele gelukkige
jaren samen ! Misschien nog een klein Brigandtrotterke erbij ?

* HULDIGING VAN ONZE LEDEN DOOR AKTIVIA
In januari 2014 worden verdienstelijke leden van onze club gehuldigd door het
aantal tochten of het aantal kilometers dat zij hebben gewandeld.
voor 1000 – 2000 –3000 - … tochten of 20.000-40.000-60.000-… kilometer
Kom je hiervoor in aanmerking, gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden aan
onze nieuwe secretaris Geert, ten laatste tegen 25 november 2013. U wordt
dan persoonlijk uitgenodigd voor deze huldiging (met feestmaaltijd).
Opgelet !!! Je moet wél zelf een keuze maken tussen ofwel gehuldigd worden
voor het aantal tochten ofwel gehuldigd worden voor het aantal km. Beide
kunnen niet meer gecombineerd worden. Je blijft dan voor altijd bij de gekozen
categorie. Dus als je de laatste keer werd gehuldigd voor het aantal tochten, dan
kan je niet meer gehuldigd worden voor het aantal kilometer (en omgekeerd).
* NATIONAAL WISSELBEKERKLASSEMENT 2013
Dankzij jullie, wandelaars-Brigands, zijn we erin geslaagd om momenteel op de
7e plaats te staan en nog altijd als 1e West-Vlaamse club !!!
We zijn er fier op dat de Brigandtrotters wandelaars zijn, die onze club heel
goed vertegenwoordigen op verschillende plaatsen in de provincie en ook
daarbuiten.
Dit klassement loopt nog door tot 31 december 2013. Doen jullie er nog een
extra inspanning bovenop om in die 2 laatste maanden van het jaar veel te
wandelen voor ons jaarklassement ? Misschien halen we nog de 5 e plaats …
Vooral onze wisselbekertocht is belangrijk. Dus veel reclame maken en je
familie of vrienden uitnodigen. Alvast dankjewel !
* DE NIEUWE MARCHING KOMT ERAAN !
TE KOOP VANAF DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013 IN ZAAL TREFPUNT TE
EMELGEM (daarna bij elk bestuurslid, zolang de voorraad strekt);

PRIJS : SLECHTS 7 EURO !!!!!!!!!!!!!
* OPROEP
Als een Brigandtrotter een “speciale prestatie” geleverd heeft, iets behaald heeft
in een andere hobby, blij of droevig familienieuws, dan kan je dit steeds melden
aan de redactie via mail : depaepe.degroote@telenet.be of via de post naar
secretaris Geert De Paepe, Kerkestukstraat 12, 8870 Izegem-Kachtem. We
nemen het graag op in ons clubblad. Ook foto’s of een kort verslagje van een
onvergetelijke tocht willen we graag publiceren. Zo wordt het clubblad nog
meer van onze leden. Dankjewel voor jullie medewerking !

ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 : ALLE LEDEN OP POST !
ONZE 23STE BRIGANDTROTTERSTOCHT
WISSELBEKERTOCHT
Start : Sportstadion, Bollewerpstraat 92 A, Ingelmunster
Afstanden : 6 (ook voor rolstoelen en buggy’s) -12 – 18 – 21 – 28 – 35 km
Mogelijkheid tot deelname “sportief wandelen” (28 of 35 km) met start tussen
7 en 11 uur.
*** Gratis bevoorrading ! Geschenk spaarkaart (3 van de 4 tochten) ! ***
- indienen bladen clubkampioenschap 2013 !!!
- vernieuwen lidgeld 2014
- indienen inschrijving algemene ledenvergadering
- indienen blad “medewerkers 2014”
- aankoop van kledij en/of attributen in onze CLUBWINKEL !
- gratis T-shirt “40 jaar Aktivia” na afstempeling van 25 tochten in het speciale
wandelboekje
- Bezoek de stand van Aloë Vera en onze Limburgse fruitboer
* CLUBREIS OOSTENRIJK IN 2014
VAN ZONDAG 20 juli 2014 TOT EN MET ZONDAG 27 JULI 2014
Mühlbäch am Höchkönig is een klein bergdorpje met ca. 1600 inw., gelegen op
850m, in het hartje van Salzburgerland gelegen op 55km. van de beroemde stad
Salzburg, de stad van Mozart. Dit dorp is een ideaal vertrekpunt voor een
bezoek aan deze stad en zijn omgeving. Het is eveneens een uitermate goed
gelegen uitgangspunt voor wandelaars. Vele wandelingen in de fascinerende
bergwereld van " Zijne Majesteit" de beroemde 2194m hoge Höchkönig
beginnen voor de deur van ons hotel. Rupert Mayr,de heer des huizes en erkende
wandel- en berggids, begeleidt graag zijn gasten met raad en daad.
De wandelingen worden begeleid door Mark Van Leuven en echtgenote
(verschillende groepen volgens moeilijkheidsgraad).
Prijs per persoon : 450€
35€ extra voor singlekamer
*inbegrepen: vervoer heen en terug in luxecar, welkomstdrink, verblijf van
7 dagen in 3sterrenhotel in halfpensionformule met een grillavond en een
boerenbuffet.
*niet inbegrepen: middagmaal en dranken
Alle kamers beschikken over douche , wc en kabel tv.
Het hotel beschikt tevens over 2 kegelbanen, sauna en solarium.
We wandelen telkens in 2 groepen. Er is ook een bezoek aan Salzburg voorzien.
INSCHRIJVING ENKEL OP ZATERDAG 15 MAART 2014 !
(met betaling voorschot)
Meer nieuws volgt nog …

DRINGEND GEZOCHT : MEDEWERKERS in 2014 ! ! !
Ook voor onze wandeltochten in het nieuwe jaar 2014 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 breng het mee naar de wisselbekertocht op 3 november of stuur het
zo vlug mogelijk, voor 1 februari 2014 naar ons secretariaat :
Geert De Paepe, Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem of via mail.
Voor elke tocht krijg je dan alle info opgestuurd (ong. 3 weken op voorhand).
Alvast van harte DANK !!!
Het bestuur.

------------------------------------------------------------------------------------------------* zaterdag 19 april 2014 : Dreventocht te Oostrozebeke
naam : ……………………………………………………….
……………………………………………………….
* zondag 13 juli 2014 : Gavertocht te Harelbeke
naam : ……………………………………………………….
………………………………………………………..
* zaterdag 2 augustus 2014 : PEKKERSTOCHT te IZEGEM
naam : ……………………………………………………….
………………………………………………………..
* WOENSDAG 10 september 2014 : Nazomertocht te Ingelmunster
naam : ……………………………………………………….
……………………………………………………….
* zondag 9 november 2014 : WISSELBEKERTOCHT te Ingelmunster
naam :……………………………………………………………..
………………………………………………………………
O verkenner O bepijler O afpijler O medewerker start of rustpost
(aankruisen wat best past)

W.S.V. DE BRIGANDTROTTERS
OP

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013 om 18 uur
IN ZAAL “TREFPUNT”,
KONING BOUDEWIJNSTRAAT 18 TE EMELGEM
DEUREN OPEN VANAF 17.30 UUR

GRATIS VOOR ALLE LEDEN - 5 euro voor niet-leden

PROGRAMMA
* vernieuwing lidmaatschap 2014 : 12 euro per persoon
* mogelijkheid tot aankoop “Marching 2014” voor slechts 7 euro
* bedeling nieuwe formulieren clubkampioenschap 2014 – afhaling stickers
* mogelijkheid tot aankoop van clubkledij in onze clubwinkel
* welkomstwoord en jaaroverzicht van onze club door de voorzitter
* uitreiking van de prijzen van het clubkampioenschap 2013 en het
kampioenschap van de jeugd (met aangepaste prijzen)
* huldiging van de clubkampioen en jeugdkampioen 2013
* maaltijd met klaaskoeken en koffie/chocomelk voor jeugd (volledig gratis)
* gratis tombola (verdiende prijzen van wisselbekertochten)
* gezellig samenzijn (met 1 gratis consumptie per persoon) – drank aan
democratische prijzen (1 € - 1,50 €)
INSCHRIJVEN VOOR 20 NOVEMBER 2013
MET ONDERSTAAND STROOKJE OF VIA MAIL ENKEL BIJ :
Geert DE PAEPE, Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem
MAIL : depaepe.degroote@telenet.be
- (knip) ------------------------------------------------------------------------------------NAAM : ………………………………… TEL. : ……………………
ADRES : ……………………………………………………………….
MAILADRES : ………………………………………………………..
AANTAL PERSONEN : ….. voor de algemene ledenverg. Brigandtrotters
wenst stickers ja / neen indien ja : … bladen voor ………………………..
… bladen voor ……………………….. (naam)

(VERNIEUWING) LIDMAATSCHAP 2014

Daarvoor krijg je :
* het tweemaandelijks clubblad met alle info over eigen tochten en tochten in
de provincie, de clubactiviteiten en het clubkampioenschap, de clubwinkel, het
recept van de maand, een verslagje van een wandelaar, fotoreportages, …
* gratis stickers om op je inschrijfkaart te kleven
* de kans om heel goedkoop de marching aan te kopen via de club
* de kans om (heel goedkoop) deel te nemen aan 3 à 4 busreizen per jaar
* korting op alle wandeltochten (-0,40 euro)
* gratis blad “Gezond op stap” en gratis wandelboekje
* verzekering tegen lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid én
hartfalen (nieuw) zonder franchise !
* een jaarlijkse ledenvergadering met prijsuitreiking verdienstelijke
wandelaars
* een jaarlijks gezellig etentje aan gunstprijs (gratis voor medewerkers)
* de kans om met andere sympathieke Brigandtrotters kennis te maken tijdens
een of andere tocht. Je herkent ze meestal aan hun kledij (groen-wit) of aan hun
heuptas.
* de kans om een wandelreis mee te maken aan een gunstige prijs
(om de 2 jaar : in 2014 naar Oostenrijk – 2016 - …)
Vernieuw je lidmaatschap op zaterdag 30 NOVEMBER 2013 (tijdens de
algemene ledenvergadering) !

Zo’n lidmaatschap bij onze dynamische wandelclub is toch écht niet
duur. Aarzel dus niet … en word of blijf een Brigandtrotter in hart en
… voeten ! (terugbetaalbaar via je ziekenfonds !)
Kon je er jammer genoeg niet bij zijn op de algemene ledenvergadering ?

Vernieuw je lidmaatschap via overschrijving van 12 euro per
persoon op rekeningnummer BE44 7775 6591 4345 met
vermelding “lidmaatschap 2014 + naam personen” of persoonlijk
bij één van de bestuursleden TEN LAATSTE OP 20 DECEMBER
2013!
(zo krijg je het clubblad ononderbroken en blijft je lidmaatschap doorlopen)

EERSTVOLGENDE

BUSREIS

WSV DE BRIGANDTROTTERS UIT INGELMUNSTER
(AKTIVIA NR. 245)

OP
ZATERDAG 21 DECEMBER 2013
NAAR … STEKENE (OVL.) 12e KERSTSTALLENTOCHT !
Vertrek : om 15 uur stipt ! Opgelet : dit is een avondtocht !
Terug
: rond 23 uur
Prijs
: 12,50 euro per persoon
10 PUNTEN (clubkampioenschap) !
Afstanden : 6 – 9 – 12 km
Organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene
broodjes, koffiekoeken, pannenkoeken, soep, diverse dranken, Kerstige dranken
VERTREKPLAATS :
Parking Vandenabeele, Kortrijkstraat Ingelmunster
Alle huizen en tuinen zijn versierd met kerststallen en een feestelijke ster.
Andere straten versierd met kerstbomen. Levende kerststal op de plaatselijke
markt. Wandeling (met kraampjes onderweg) door verschillende landelijke
wijken.
NIET VERGETEN : reserveschoenen, die je in de bagageruimte van de bus
kan zetten om aan te doen na de tocht. Fluohesje en zaklamp meebrengen !
Inschrijving : ten laatste op 20/11/2013 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 DECEMBER 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.

* UITSLAGEN TOCHTEN
Datum Plaats
Klassement
20/08 Ruddervoorde
6e plaats
24/08 Wervik
2e plaats
25/08 Moen
1e plaats !
25/08 Oostnieuwk.
8e plaats
31/08 Schuiferskapelle 3e plaats

Aantal Brigands
18
22
76
11
66

Aantal deelnemers
755
306
1120
465
1701

01/09 Gits
1e plaats !
106 !
1848
e
02/09 Oostnieuwk.
7 plaats
23
669
e
04/09 Vivenkapelle
10 plaats
12
564
e
06/09 Beernem
3 plaats
14
512
e
07/09 Meulebeke
1 plaats !
76
390
e
07/09 Westouter
8 plaats
28
1188
e
07/09 Oostkamp
8 plaats
21
731
e
08/09 Vichte
1 plaats !
104
1538
e
10/09 St.-Eloois-W.
3 plaats
13
302
e
11/09 INGELM.
1 plaats
128 !
367
e
14/09 Gullegem
2 plaats
34
368
e
15/09 Deinze
4 plaats
96
2431
e
15/09 Oekene
6 plaats
13
392
e
17/09 Bavikhove
1 plaats !
35
450
e
20/09 Wijtschate
5 plaats
22
594
e
21/09 Hooglede
2 plaats
46
802
e
21/09 Ieper
11 plaats
6
357
e
21/09 Brugge
12 plaats
15
1004
e
21/09 Veurne
6 plaats
8
344
e
22/09 Wervik
2 plaats
103
2313
e
24/09 Ingelmunster
1 plaats !
70
1005
e
28/09 Ardooie
2 plaats
54
1146
e
28/09 Zwevegem
6 plaats
27
604
e
19/09 Lo
7 plaats
50
2760
e
29/09 Beernem
3 plaats
33
1038
Brigandtrotter Danny Rommel liet ons weten dat er in september 1023 Brigands
gewandeld hebben op 55 verschillende wandelingen ! Goe bezig … !
05/10
06/10
06/10
07/10
08/10
09/10
12/10

Lichtervelde
Hooglede
Kruishoutem
Oostnieuwk.
Deinze
Ledegem
Moorslede

3e plaats
6e plaats
7e plaats
5e plaats
7e plaats
5e plaats
5e plaats

42
67
75
35
32
32
55

1297
1661
2620
742
1569
598
1075

FOTOREPORTAGE TOCHT TERNEUZEN (NL.) 07/09
Fotograaf : Achiel Clybouw en Krista Demeulemeester

Tocht Kinderdijk (01/06) : slootjes, bruggetjes en heel veel molens

VERSLAG WANDELVAKANTIE
Reporter : Luc Maes en Georgette Bourgeois

Toch nog een korte maar geslaagde vakantie
Dit jaar was geen vakantie gepland , doch door het goeie weer en een zeer goede
tip, hebben we een midweek geboekt in de Ardennen.
Na telefonisch contact met het hotel, bleek dat het gesloten was tot 14 juli, dit
wegens renovatiewerken in de keuken. Dan maar gegokt op de volgende week
en we hadden geluk, er was nog een kamer vrij.
Op maandagmorgen vertrokken we en met een tussenstop in La Roche.
We kwamen rond 13.30 uur aan in Hotel Restaurant L’ESPINE in 6666
Achouffe (Wibrin ), waar we, alhoewel we een beetje te vroeg, direct onze
kamer mochten betrekken. De kamer viel heel goed mee en wat onmiddellijk
opviel, was de stilte en de rust .
Wij hadden de formule COCOON gekozen aan 315 € per persoon en dit voor 4
overnachtingen + ontbijt en 4 x 3 gangenmenu .Telkens was de aperitief,
huiswijnen en koffie of thee inbegrepen. Er valt altijd te kiezen tussen 2
voorgerechten en 2 hoofdgerechten .
Bij een eerste gesprek met de uitbaatster vernamen wij dat ze eveneens van
Izegem afkomstig was en de dochter van een kennis van mij. Na de maaltijd
kwamen we in contact met andere gasten , die reeds 15 jaar kliënt waren in het
hotel, wat toch wijst op kwaliteit en aangename sfeer .
Voor wandelaars, en dat zijn we toch allemaal bij de Brigandtrotters, is het hotel
zeer goed gelegen. Er komen 4 wandelingen voorbij aan de parking van het
hotel en dan zijn er nog enkele welke in het dorp starten in de omgeving van de
gekende brouwerij Achouffe .
De afstanden gaan van 4 km tot 10 km en men kan dan nog aansluiten op
wandelingen vanuit Wibrin en Mormont . Opgepast ,bij warm weer steeds drank
meenemen. Er is niet overal in de dorpen iets te vinden om de dorst te lessen .
Wij hebben er ons fantastisch “gejeund”, goed gegeten en gedronken, veel
gewandeld en gezweet. Wij gaan er zéker terug.
Bij afrekening krijgt ge een bon , waarmee de tweede persoon de volgende keer
voor halve prijs kan genieten als de eerste. Die bon kun je zelf doorgeven aan
vrienden of kennissen. Is natuurlijk alleen te gebruiken in Hotel
L’ESPINE www.lespine.be Telefoon 061/ 28.81.82

FOTOREPORTAGE BUSREIS KRUIBEKE (18/08/2013)
Fotograaf : Johan Dewaele

Vlnr: Johnny, Hilda, Lieve, Maddy en Frans

Geert David en Marie-Claudine

Samen op weg naar …

Het Gravenkasteel van Rupelmonde.

het kasteel van Bazel.

“Dé mannen van de lange afstand” op de dijk : vlnr. Freddy, Marc, Hugo,
Marcel, Willy en als enige vrouw Krista !

Kruibeke overspoeld door 115 Brigandtrotters !

Een “speciale vondst” …

Fotograaf : Agnes Goethals – busreis Kruibeke (vervolg)

FOTOREPORTAGE TOCHT MOORSLEDE (10/08)
Fotograaf : Johan Dewaele

FOTOREPORTAGE TONGEREN / SINT-MARTENS-VOEREN
Fotograaf : Philippe Hoste

FOTOREPORTAGE HAMME (OVL.) 21/09/2013
Fotograaf : Freddy Demeulemeester

BRIGANDTROTTERS “GESPOT”
Fotografen : Michel Verscheure en Agnes Goethals

Geert David in Moen,
waar zijn vader sasmeester was !

De zussen Verbeke bij de ludieke figuur
uit “de Ronde van Vlaanderen”(TV)

UIT DE BRIEVENBUS VAN DE SECRETARIS
NIEUW –NIET OPGENOMEN IN MARCHING !!!!
De puinstappers – Bredene (nieuwe club !)
Zaterdag 30 november 2013
1° Bredense Calidristocht
Inschrijfgeld : 1,50€ ledenkorting 0,40€
Afstanden : 5-7-9-12-18-24 km
Start : 08.00 tot 15.00; laatste aankomst 17 u.
Startplaats : Zaal Creatuur; Kerkstraat 2 (nabij kerk
Bredene-Dorp)
Openbaar vervoer : Station Oostende (4 km); bus lijn
4 of 9 vanaf station Oostende; halte Bredene Dorp;
Joggers welkom; douches aanwezig.
Bijkomende inlichtingen
Germonprez Ludwig : 0486/458281
ludwig.germonprez@gmail.com

WSV WERVIK ORGANISEERT OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 2013
Afstanden : 6 – 12 – 18 - 24 km

RECEPT VAN DE MAAND
KALFSVLEES OP GROOTMOEDERS WIJZE
Benodigdheden :
600gr kalfsvlees
125gr spek
2 wortelen
1 ui
250gr champignons
2lp tomatenpuree
2lp bruine suiker
2lp mosterd
½ flesje bruin bier
Vetstof
Peper, zout, tijm, laurier
Bereiding :
Snij het kalfsvlees in blokjes. Bak de blokjes vlees rondom aan. Voeg het spek
toe.
Snij de ui en de wortelen in blokjes en de champignons in plakjes.
Voeg de ui en de wortelen toe aan het vlees.
Kruid met tijm, laurier, peper en zout.
Voeg de tomatenpuree, mosterd en bruine suiker toe.
Overgiet met het bier en laat op een matig vuur garen.
Indien nodig wat binden met maizena.

Smakelijk !

Els.

