VOORWOORD
Beste wandelvrienden,
Heel wat mensen keken er al vroeg naar uit. Anderen begonnen na een tijd zelfs
af te tellen tot het plots zover was. De pret kon niet op en er was zeker geen
einde in zicht. Op een bepaald moment raak je op de helft en begin je opnieuw
af te tellen tot plots....dedjuu, wat gaat die congé toch rap.
Ik hoop dat iedereen genoten heeft van een leuke vakantie. Voor de ene was het
er één op verplaatsing, voor de ander was het rond de deur. Het doet er eigenlijk
allemaal niet toe. Zolang het maar plezant is.
Nu we allemaal goed uitgerust zijn, kijken we met onze club al uit naar onze
volgende uitdaging. Onze midweektocht nadert met rasse schreden en er zijn
nog wat voorbereidingen te doen .Ook de Wisselbekertocht is niet meer zo
veraf. Ook hier is er nog wat werk aan de winkel .Op zich is dat allemaal geen
probleem gezien we telkens weer kunnen rekenen op de hulpvaardigheid van
een mooie ploeg helpers. Zolang we op de dag zelf maar voor geen
onaangename verrassingen komen te staan. Sommigen onder ons weten er wat
over te vertellen." Het hoort er allemaal bij "kunnen we zeggen , en achteraf is
het vaak een onderwerp waarbij wel eens gelachen wordt.
Mag ik hopen dat we er weer massaal bij zijn op onze tochten? Het helpt de dag
kleuren (in groen of wit, nvdr) en het is een mooie traditie om zoveel clubleden
te zien op eigen tochten. Alvast bedankt!!
Ik laat u nu maar, want ik moet dringend gaan aperitieven. Kwestie van dat
congégevoel niet te bruusk af te remmen.

Allee.....tot ergens te velde!
Patrick (voorzitter)
Komende clubactiviteiten :
* WOENSDAG 11 SEPTEMBER 2013 :
ONZE 11e Nazomertocht te INGELMUNSTER !
* ZONDAG 3 NOVEMBER 2013 :
23e WISSELBEKER te INGELMUNSTER ! ALLE BRIGANDS OP POST !
* ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013 :
ALGEMENE LEDENVERGADERING voor ALLE Brigands !
Meer info in volgend clubblad !

LEDENNIEUWS
* OVERLIJDEN
Met droefheid melden wij jullie het overlijden van
- mevrouw Godelieva Desmet, weduwe van de heer Frans De Splenter.
Geboren in Meulebeke op 19 augustus 1926 en overleden in Oostrozebeke op 1
augustus 2013. Zij was de moeder van Maddy De Splenter en schoonmoeder
van Frans Baert (beiden leden en medewerkers van onze club).
- mevrouw Clara Parmentier, schoonmoeder van ons lid Christiane Lisabeth.
Namens het bestuur en alle leden bieden wij hen onze innige deelneming aan.
Wij wensen Maddy, Frans en Christiane veel sterkte in deze moeilijke periode.
* GEZOCHT ! GEZOCHT ! GEZOCHT ! GEZOCHT ! GEZOCHT !
- fotografen en verslaggevers voor ons clubblad. Heb je iets moois, iets unieks
gezien op één van je tochten ? Mail het door naar :
depaepe.degroote@telenet.be, graag voor de 20ste van de even maanden.
Wij danken alvast Johan Dewaele en Philippe Hoste voor de vele foto’s, die ze
reeds doorstuurden. De redactie maakt er dan natuurlijk een selectie van voor
het clubblad. Maar alle foto’s worden geplaatst op onze website :
www.brigandtrotters.be
Neem maar eens een kijkje en geniet van deze prachtige, verrassende foto’s !!!
Wie volgt hun voorbeeld ?
* PROFICIAT AAN …
alle JARIGEN van de maanden SEPTEMBER en OKTOBER 2013 ! Zij
kunnen in de kleurrijke herfst klinken op hun gezondheid. Santé en nog veel
wandelgenot !
* GEKIEKT : BROER EN ZUS BRIGANDTROTTERS

Freddy en Krista De Meulemeester samen op wandel in Gits
Fotograaf : Liliane Vyncke

* PAPPERAZZI ONTDEKKEN VOORZITTER BRIGANDTROTTERS
IN ZWITSERLAND …

Is hij aan het oefenen in berg-besluipen of in diep-meerduiken ??

RECEPT VAN DE MAAND
SPAANS RIJSTPANNETJE MET CHORIZO EN SCAMPI’S (2 personen)
Benodigdheden :
1 ui,1 rode paprika, 4 schelletjes chorizo( wat dik gesneden), 14 scampi’s, platte
peterselie, 150gr paëllarijst, 1 doosje saffraanpoeder, olijfolie, 5dl
kippenbouillon , look.
Bereiding :
Pel de ui en snipper fijn.
Snij de chorizo in dobbelsteentjes.
Pel de scampi’s en verwijder het darmkanaal
Los de saffraanpoeder op in de warme kippenbouillon.
Spoel de paprika en verwijder de zaadlijsten. Snij het vruchtvlees van de paprika
in blokjes.
Stoof samen met de ui in wat olijfolie.
Voeg de chorizo toe en bak enkele minuten.
Schep de rijst er door tot alle korrels glanzen van de olie.
Overgiet met de bouillon en dek de pan af.
Laat op een zacht vuur sudderen tot het vocht opgenomen is en de rijst gaar is.
Bak de scampi’s gaar in boter, kruid met peper, zout en wat look.
Schep samen met de peterselie door de rijst.
Smakelijke groetjes,

Els.

* UITSLAGEN van voorbije tochten
Datum Plaats
Klassement Aantal Brigands
13/06 Izegem
1e plaats !
17
e
15/06 Aarsele
4 plaats
64
e
16/06 Zonnebeke
8 plaats
50
e
18/06 Ingelmunster 1 plaats !
68
e
22/06 Torhout
6 plaats
24
e
23/06 Tielt
2 plaats
57
e
23/06 Ronse
9 plaats
34
e
26/06 Anzegem
8 plaats
29
e
29/06 Avelgem
3 plaats
51
e
30/06 Marke
2 plaats
91
e
01/07 Oostnieuwk.
7 plaats
27
e
06/07 Deurle
8 plaats
42
e
07/07 Lauwe
1 plaats !
104
e
10/07 Rollegem-K.
5 plaats
24
e
12/07 Wervik
9 plaats
17
e
13/07 Markegem
2 plaats
40
e
14/07 Harelbeke
1 plaats !
207
e
18/07 Zarren
6 plaats
16
e
20/07 Geluveld
5 plaats
47
e
21/07 Krombeke
7 plaats
43
e
22/07 Ingelmunster
1 plaats
43
e
23/07 Hooglede
4 plaats
13
e
27/07 Gits
1 plaats !
41
e
28/07 Staden
1 plaats !
100
e
30/07 St.-El.-W.
1 plaats !
40
e
03/08 Ingelmunster 1 plaats !
163 !
e
04/08 Oostnieuwk.
3 plaats
78
e
06/08 Lichtervelde
5 plaats
25
e
10/08 Moorslede
2 plaats
94
e
11/08 Oudenaarde
5 plaats
110
e
12/08 Nieuwpoort
8 plaats
18
e
13/08 Ingelmunster 1 plaats !
79
e
15/08 Wevelgem
5 plaats
40
e
15/08 Beernem
9 plaats
53
e
17/08 Deerlijk
3 plaats
69
e
18/08 Kruibeke(bus) 1 plaats !
113
e
18/08 Ruiselede
9 plaats
46

Aantal deelnemers
230
1377
1841
889
762
1379
1312
1019
1028
1642
703
1848
1486
575
643
950
1359
489
1133
1230
762
381
940
1770
645
915
1259
852
1571
2887
931
1131
849
2938
1416
1233
2423

FOTOREPORTAGE GAVERTOCHT HARELBEKE
Fotograaf : Walter Algoedt (“Kastaar”)

Onze medewerkers in Stasegem

en aan de Gavers

Onze ploeg in de start- en aankomstzaal, het Sint-Amandscollege.

Bij hen kon je inschrijven en afstempelen
… met de glimlach.

VERSLAG GAVERTOCHT (14/07/2013)
Verslaggever : Walter Algoedt (“Kastaar”)
Prachtige natuur met afwisseling rond Harelbeke
Een prachtige zomermorgen, windstil en aangenaam wandelweer, en wij zijn er te
gast bij WSV De Brigandtrotters. Wij kiezen voor het 14 km parkoers. Wij vertrekken
langs de Gavers en het stedelijk Forrestierstadion. Eventjes voor het stadion links de
Magnoliastraat in. Het wordt een doortocht door een grote woonwijk, met hier en daar
een groen verbindingsweggetje. Wij zijn niet zo ver als wij al een kennismaking
krijgen met een gezellig park ofwel een bosje. Het begint met enkele zeer mooie
natuurzichten en vooral de gouden zonnestralen smukken het geheel wondermooi
op. Ook onze gevederde vrienden zijn er graag bij, en geven een prachtig
liedjesfestival ten gehore, machtig mooi. Meest opvallende gezang is dat van de vink,
namelijk suskewiet en geen suske weeuw. Ook een houtspecht zorgt voor het nodige
slagwerk, met zijn getokkel op één of andere boomstam en reuma heeft die knaap
niet gezien het helse tempo, dag moeder. Na de heerlijke bospaadjes zijn wij terug
op andere tarmacjes actief en er komt gelukkig geen eind aan. Het is er paradijselijk
wandelen. Wij dwarsen een grote baan en stappen het provinciedomein de Gavers
binnen. Een uniek natuurgebied en wij komen sterk onder de indruk van de
zogezegd grote plas. Een klein kleurrijk haventje geeft ons een fraai beeld van de
verschillende bootjes, idyllisch mooi. Een beekje en enkele bruggetjes beheersen het
landschap, en ook de molen is als een baken in dit natuurlandschap. Deze molen is
afkomstig uit Stasegem, en behoort tot het type staakmolen. De naam Gavers vormt
een veel voorkomend toponiem in Vlaanderen, afkomstig van het Indo-Europese
woord Ghabbar, wat uitholling betekent. Oorspronkelijk vormde het gebied immers
een aangesloten complex van lager gelegen weiden. In 1968 werden deze weiden
naar aanleiding van de aanleg van de E17 autosnelweg voor zandwinning
aangesproken. In de plaats van het oorspronkelijk landschap kwam een 62 ha grote
vijver. In 1974 kocht het provinciebestuur West – Vlaanderen het gebied en bouwde
het uit tot één grote recreatieruimte, waarbij de vijver veel nieuw bos werd
aangeplant. Verder is er een grote waaier aan recreatiemogelijkheid. Het is een
prachtstuk het ganse jaar door voor iedereen. Wij krijgen een houten trapje, dalen
even af tot bijna aan de waterlijn van het moeras en stappen via de speciaal

aangelegde brug comfortabel over. Het biedt een extra inzicht over de diverse
moerasplanten, voor de herborist een dikke kluif. Ook voor het andere leven heeft
men veel respect. Neem bijvoorbeeld de horzelburcht, dit is een bloedzuigende daas
of een stekende hoornsnaar. Met zijn allen hokken zij graag samen in deze burchten
of holten in bomen. En ja, misschien wordt een kolonie wespen de weg naar hier
gelokt. Ja, voor ons niet zo een aangename gasten, maar gelukkig zij melden niet
thuis, maar ja op één of andere wijze bewijzen zij hun nut in het biologisch bosleven.
In 2007 werd het provinciaal domein de Gavers gewijzigd. De Gaverbeek werd
verlegd en in overleg met de provincie werd een bochtige loop uitgewerkt met
aandacht voor waterbergend vermogen, natuureducatie en recreatie. De beek met
zijn luwe plekken werden aantrekkelijk voor planten en dieren. De zogezegd
drasbermen, tussen haakjes brede laaggeleden stroken die bij hoogwater’
overstromen. Een ander lieflijk paleis is het vlinderpaleis, geliefd omwille van de
opvallende vorm en kleur. En bijten en steken doen zij niet, dat is toch sympathiek
hé, wees maar gerust. Wij kunnen via de trap ook naar de voet van de hoger
geplaatste molen en krijgen een zeer mooi panoramisch beeld van de omgeving. En
zo komen wij wat later dan in de Zuiderkouter waar wij genieten van een fris drankje
en een heerlijk hapje tijdens onze rust. Pas gestart en wij krijgen op het grondgebied
Stasegem een mooi vijvertje in het vizier. Wat eenden en ganzen zorgen voor het
levende karakter. Wij komen even langs de spoorweg en krijgen zo een overzicht van
het open landschap. Na een poosje verlaten wij de spoorweg en stappen terug het
domein de Gavers binnen, mens wat is dat groot. Terug een echt festival van
prachtig rustige boswegen, echt parels van de natuur, en een tweede rustpost
voorzien in een sportcomplex. Het derde stukje is een zeer fascinerend en
afwisselend gebeuren. Onderweg staan twee wegvedetten keurig naast elkaar, een
treffend beeld van oude nostalgie, namelijk een oude volkswagen ( kever ) en een
citroën ( geitje ) broederlijk naast elkaar, echt een prachtige en merkwaardige
vaststelling, want ooit waren zij echte rivalen van elkaar. Nog enkele mooie
momenten leiden ons naar het eindpunt van deze unieke genietbare wandeldag met
zeer veel afwisseling en een prachtige natuur, op zijn unieke manier gepresenteerd
door zeer genietbare afwisseling. Parkoermeester (Geert Holvoet), van harte proficiat
en van harte dank voor je inzet! Ondanks de mogelijkheid moet je er toch werk van
maken om deze heerlijke wandeling uit te zetten. Het was effenaf uitmuntend goed.
Ook de organisatie en medewerkers verdienen een zelfde eer en mogen fier zijn op
hun werk. Gasten, hou jullie goed, het allerbeste en tot een volgende
wandelgelegenheid !

FOTOREPORTAGE TOCHTEN
Fotograaf : Philippe Hoste

Lauwe

Dwars door Aarsele

Woumen : puur natuur

Tielt (Brandweerwandeling)

Deurle (Oost-Vl.)

Izegem in de lente

… en huisjes alom !

Moorsele (Stekseltocht)

FOTOREPORTAGE BUSREIS LENNIK (26/05/2013)
Fotograaf : Ria Biesbrouck, Patrick De Croix en Johan Dewaele

Brigandtrotters veroveren de startzaal …

man Luc geniet van een biertje

en dan op stap door Pajottenland !

de “platse” van Lennik

Rudy Desmet en Luc Deblanc bewonderen een kasteel.

Foto’s van de busreis naar Kruibeke : zie volgend clubblad !!!
* VAKANTIEGROETEN VAN WEBMASTER FILIP EN FAMILIE PRIEM

FOTOREPORTAGE TOCHTEN
Fotograaf : Philippe Hoste

Wandelen in Tongeren : in de natuur en langs Ambiorix natuurlijk …

’t Vrouwke komt buiten …

in Sint-Martens Voeren (heuvelachtig)

Ook in de Klijte (Heuvelland) kan je tussen wijngaarden wandelen !

21ste Opengrenstocht te Rekkem
Op zaterdag 19 oktober 2013 bieden wij met onze wandelclub, ‘ De 12 uren van
Lauwe “, de wandelaars opnieuw de gelegenheid om in de voetsporen te treden van ‘de
blauwers en de kommiezen’ en dit op onze 21ste Opengrenstocht. De start vindt
traditiegetrouw plaats vanuit de Wijkschool ’t Paradijs te Rekkem.
Men kan de keuze maken uit verschillende afstanden:
4,2 – 7,3 – 14,0 of 21,3 km.
Alle afstanden vertrekken broederlijk richting Moeskroen.
Aangekomen bij onze Waalse buren verlaten de kleinste
afstanden ( 4 & 7 km ) de rest om zo via de oude grensovergang
op de Risquons-Tout en flirtend met de Franse en de provinciegrens terug naar de startplaats te trekken. Hier is de eindmeet
gelegen voor de 4 km.
De 7 km stappers nemen nu enkele veldwegels onder de voeten
en langs enkele smokkelpaadjes komen ze op Frans
grondgebied. Rustige stapwegen laten hun kennis maken met
de nieuwe grensovergang en zo komen ze via de Europalaan
terug in het zicht van de Wijkschool op het Paradijs waar het ook
voor hen eindigt.
De twee andere afstanden (14 & 21 km) trekken na het achterlaten van de kleinste afstanden
het binnenland in. Veldwegels en rustige paadjes brengen hen dan via, het nieuw
aangelegde spaarbekken, eerst naar het Kraaiveld om zo via de Priester Coulonstraat de
rustplaats in de kantine van de sporthal te Rekkem te bereiken.
Van hieruit maakt de 21 km nog een lus doorheen de Breughelgemeente. Ze gaan viua
enkele leuke doorsteekjes en de Wijk te Daele op verkenning naar de Leievallei. De
glooiende Waterstraat brengt hen terug naar de Priester Coulonstraat en zo terug naar de
sporthal voor een tweede keer rusten.
Na het versterken van de innerlijke mens stappen de 14 en 21 km terug gezamenlijk via het
centrum van Rekkem naar de Wijk Ten Dries om van daaruit de grens over te steken en zo
over de ‘Route de la fraude du tabac’ ,een
vroeger smokkelpadje, terug op Belgisch
grondgebied te komen. Onderweg komen ze
voorbij ‘ Ons Erfdeel’. De ‘Kattewegel’ leidt hen
terug naar de Europalaan en langs de
Grenspostwegel bereiken ze terug de Wijk
Paradijs en stappen naar het einde.
In de startzaal komt de geur van de vers
gebakken wafels hen tegemoet en dit samen
met een lekkere Picon kan het slot zijn van terug
een mooie wandeldag.

19 de Prutsketochten
8 september 2013
Deze tocht wordt op een gedeeltelijk nieuw parkoers
gewandeld die loopt van Vichte naar het pittoreske
dorp Nokere met zijn kasteel en de gekende Nokereberg die in vele wielerwedstrijden wordt ingevuld.
Alle afstanden kunnen starten langs het nieuwe
wandelpad dat is aangelegd tussen het oude kerkje en
het kasteel van Vichte.
De afstanden zijn : 6,12,18,25,35 en 42 km.
De 6km is een tocht voor de mensen met een
kinderwagen en die zich met een rolstoel
verplaatsen,die loopt over de klijtberg via het nieuwe
centrum naar de startzaal.
De 12 km gaat langs het oude centrum via de klijtberg
langs paadjes en aarde- wegen naar het
ontmoetingscentrum " De Speldoorn"(controle 1)
daarna keren zij terug langs landelijke wegen naar de
startzaal .
De 18 km maakt een lus van 6 km aan de controle 1
naar de randen van de spitaalbossen.

De 25 km verlaat de lus van 18 km om zich via de tjammelsvijvers langs het domein van het
kasteel van Hemsrode naar de controle 3 te begeven.
De 35 en de 42 km gaan van controle 1 door de spitaalbossen en de oud-Moregem bossen
naar het domein van het kasteel "Baron Casier". langs de ene kant naar het dorp waar we een
controle2 hebben.
De 42km maakt in Nokere nog een Lus van 6 km langs het prachtig natuurdomein van het
kordaelpad
Daarna gaan de 35km en de 42km terug langs de andere zijde van het domein Casier naar het
Kasteel van Stuivenberg waar ze dan te samen komen met de 25km en zo naar de controle 3
gaan. Van daar gaan ze dan op langs paden en wandelwegen met een zicht op de streek van de
Tiegemberg naar de controle 1. en verdar naar de aankomst naar Vichte.

37e Tabakstocht op zondag 22 september 2013
Organisatie: WSV Wervik vzw – lid Aktivia nr. 061
6 – 12 – 15 – 21 – 30 – 42 km

Wisselbekertocht

Inschrijving en startplaats: Sint-Jozefscollege Magdalenastraat 29 – 8940 Wervik
Inschrijvingsgeld: €1,10 (leden wandelfederatie); € 1,50 (niet-leden wandelfederatie)
Vrije start vanaf: 7 uur tot 15 uur.

Aankomst dient bereikt voor: 18 uur.

Dit jaar is het 300 jaar geleden dat Wervik in twee werd gedeeld; een Belgisch en een Frans
gedeelte. Alle afstanden steken dan ook eens de grens over. Ook het mooie domein van de
Balokken, dat ontstaan is door het rechttrekken van de Leie en dat stilaan een groene long
voor Wervik wordt, is weer van de partij.
De 6 km en de 12 km blijven in de nabijheid van onze startplaats.
De andere afstanden doen eveneens Frankrijk aan en trekken dan naar Komen waar een
verzorgde rustpost voor verpozing zal zorgen.
In Komen maken de 21, 30 en 42 km een lus doorheen Henegouwen.
De 15 km en de 21 km komen nu terug naar Wervik en kunnen ondertussen genieten van de
fauna en flora langs en op de Leie.
De 30 km en de 42 km trekken van Komen naar het hoger gelegen Kruiseke, waar zij de
prachtige panorama’s op Wervik, de Leievallei en Frankrijk kunnen bewonderen.
De 42 km maken nog een lusje in en rond Kruiseke om dan samen met de 30 km terug te
keren naar het einde.
Alle afstanden komen voorbij het Tabaksmuseum dat op 22 september 2013 voor alle
wandelaars gratis toegankelijk is.
Een bezoekje aan onze monumentale Sint-Medarduskerk, een stille getuige van de Wervikse
bloeiperiode onder de Bourgondische hertogen, mag ook niet ontbreken. Deze kerk werd
omstreeks 1450 voltooid en heeft een toren van 82 m. hoog.
In onze ruime aankomsthal trakteren wij jullie op een aangenaam muziekje en kan er verder
genoten worden van onze beroemde Picon, een biertje en allerlei lekkers. Iedereen is opnieuw
van harte welkom, en… voor elke deelnemer voorzien wij een gratis versnapering.
Deze tocht telt tevens mee voor de spaaractie van de “Leie-Scheldevrienden”.

