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Brief van de voorzitter 
Beste wandelvrienden, beste leden, 

Vooreerst wil ik jullie een goed 2022 toewensen ! Een jaar met veel “goesting”, 
genot, liefde en vooral een goede gezondheid. Dit laatste is nog steeds het 
allerbelangrijkste, zeker in deze tijden waarin corona nog steeds prominent 
aanwezig is. We hebben het jaar beëindigd met een onverwachte 4e coronagolf. 
Hierdoor moesten we noodgedwongen onze kerstwandeling en onze busreis 
afgelasten. Het is steeds jammer om geplande organisaties te moeten afblazen.  

We blijven positief en hopen dat de toekomst toch stilaan beterschap zal brengen. Onze clubactiviteiten in het 
eerste kwartaal van dit nieuwe jaar staan alvast op onze planning en we hopen dat deze kunnen doorgaan. 
Alhoewel we er steeds rekening mee houden dat deze moeten geannuleerd worden als de maatregelen het niet 
toelaten.  
De info in dit ledenmagazine over onze geplande activiteiten zijn dus steeds “onder voorbehoud”. De situaties 
kunnen telkens snel veranderen waardoor het moeilijk wordt om veel vooruit te plannen. We houden ons steeds 
aan de opgelegde maatregelen die de overheid en het stadsbestuur ons opleggen. Trouwens, veiligheid van de 
medewerkers en wandelaars komt altijd op de eerste plaats. 

Aangezien dit ledenblad pas om de 3 maand in de bus valt is het aangewezen om tussentijds onze website of 
Facebookpagina te raadplegen voor de meest actuele info. Op die manier kom je te weten of de voorziene 
clubactiviteiten effectief doorgaan en wat de eventueel te volgen maatregelen zijn. Dit geldt trouwens ook voor 
de wandelorganisaties van andere clubs, hiervoor kan je de online wandelkalender van de federatie raadplegen.  

We proberen ook terug het clubklassement op te starten. In dit ledenblad kan je zoals vroeger de wandellijsten 
en voorkeurkalender terugvinden. Ook hier is alles onder voorbehoud en afhankelijk van de corona-situatie. 
Indien er te weinig aanbod is van tochten kunnen we beslissen om dit stop te zetten of aan te passen. 

Hierbij wil ik onze voorziene clubactiviteiten voor het eerste kwartaal nog eens verlopen. We starten op zondag  
6 februari met onze Prosper De Maeghtwandeling, onze openingsklassieker van het wandeljaar. Een mooie tocht 
met heel veel natuur. De week erna, op zaterdag 12 februari, ons clubfeest. Hopelijk kunnen we dit jaar terug de 
voeten onder tafel steken en genieten van een gezellig samenzijn met lekker eten en muzikaal amusement 
zonder al te veel beperkingen. Daarnaast doen we nog een poging om een busreis te maken, ditmaal naar 
Rijkevorsel op zondag 13 maart. Ook de andere busreizen tot aan de zomervakantie zijn reeds gekend. 
Inschrijvingen voor ledenfeest en busreizen zijn mogelijk via onze online inschrijfformulieren op onze site.  

De bestemming van de zomerreis is ondertussen ook gekend. We gaan dit jaar naar Italië, naar het Lago 
Maggiore. Voor wie wil meegaan vragen wij snel het voorschot over te schrijven, zo ben je zeker van uw 
deelname want de plaatsen zijn beperkt.  

Hoewel de clubactiviteiten op een laag pitje staan overtreffen we met ons ledenaantal alle verwachtingen. We 
ondervinden dat tijdens corona de wandelsport aan populariteit heeft gewonnen en dit weerspiegelt zich in ons 
ledenaantal. Bij aanvang van dit nieuwe jaar telt onze club reeds 715 leden. Dit hoge aantal op dit moment laat 
ons vermoeden dat ons ledenbestand andermaal zal blijven toenemen en dit stemt ons bijzonder blij en trots. 
Leden die hun lidgeld nog niet hebben vernieuwd kunnen dit nog steeds in orde brengen. Probeer dit alsnog 
spoedig te regelen want vanaf 1 januari is uw lidkaart niet meer geldig.  

Tenslotte wens ik een woord van dank te richten aan onze bestuursploeg die steeds paraat staat om de 
clubwerking te dragen. Ook een woord van dank aan onze medewerkers die bij elke organisatie het beste van 
zichzelf geven om er telkenmale een vlekkeloze organisatie van te maken. Samen zijn we sterk ! Ik hoop het 
komende nieuwe jaar terug op jullie medewerking en enthousiasme te mogen rekenen.  

Zorg goed voor mekaar ! 

 
Uw  voorzitter, 
José  
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lidmaatschap 

 
De prijzen van de lidgelden voor 2022 worden aangepast ! 
Vanaf nu jaar bieden wij onze leden de mogelijkheid om lid te worden mét of zonder de 
wandelkalender “Walking in Belgium”. Vorige jaren was dit wandelboek automatisch 
inbegrepen in het lidgeld van het 1e gezinslid. Dit komt nu te vervallen.  
We merken dat heel wat leden dit wandelboek weinig of helemaal niet gebruiken en meer 
gebruik maken van de online wandelkalender op de site van Wandelsport Vlaanderen. Het 
lidgeld wordt dus goedkoper voor leden die het wandelboek niet wensen aan te kopen. Op die 
manier vermijden we nutteloze verspillingen en dragen we ons steentje bij voor een 
ecologische samenleving. 
 
We hebben beslist om het lidgeld los te koppelen van dit wandelboek. Concreet betekent dit 
dat ieder lid nu een vaste prijs betaalt van 15,00 euro. In deze prijs is het wandelboek dus niet 
inbegrepen. Wie toch het wandelboek wenst te bekomen kan deze aanschaffen aan de prijs 
van 7,00 euro extra. 
Vroeger maakten we een onderscheid tussen 1e gezinsleden (lidgeld steeds mét wandelboek) en 
bijkomende inwonende gezinsleden. Dit komt nu te vervallen. Iedereen betaalt dezelfde prijs voor het 
lidgeld en de wandelboeken kunnen apart bekomen worden. 

 
Bij overschrijving van het lidgeld zal je dus ofwel 15,00 euro (lidgeld zonder Walking in 
Belgium ofwel 22,00 euro (lidgeld mét Walking in Belgium) dienen over te schrijven. 
Bijvoorbeeld voor een gezin van 3 personen dat lid wordt en 1 Walking in Belgium wenst betaalt men : 3x 15,00 = 45,00 
+ 7,00 = 52,00 euro 
 

We zijn ervan overtuigd dat dit een goede en duidelijke regeling is die ook vele andere clubs reeds 
toepassen. Mede door corona zet de digitalisering zich versneld verder en willen we inspelen op deze 
efficiënte en kostenbesparende invloeden.  

LIDGELDEN 2022 : 

15,00 euro per persoon 
 

Wandelkalenderboek  “Walking in Belgium”  kan apart 
aangekocht worden aan   7,00 euro/stuk 
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Voor alle info omtrent lidmaatschap kan je terecht bij onze secretaris:            
Jo De Tandt . Je kan Jo bereiken via  jo@hanskedekrijger.be  of  
0479/41.12.49 – secretariaatsadres: Nestor De Tièrestraat 155 Oudenaarde 

 
Nieuwe leden zijn nog steeds welkom bij onze grote wandelfamilie !! 
Ken je iemand in uw familie of kennissenkring die zich graag zou 
aansluiten bij een wandelclub en daardoor kan genieten van de vele 
voordelen? Geef gerust onze clubgegevens door, wij doen het nodige en 
bezorgen alles aan huis.  
Nieuwe leden krijgen er een gratis T-shirt van de club bovenop 
(dit geldt enkel voor echt nieuwe leden die vroeger nog niet waren aangesloten).  
 
Op onze site www.hanskedekrijger.be staat een handig invulformulier 
voor nieuwe leden. Op die manier bekomen we automatisch alle nodige 
gegevens om de lidkaart aan te maken.  

Voor wie zijn lidgeld nog niet kon vernieuwen vragen wij om dit zo spoedig 
mogelijk in orde te brengen.  
Wie zijn lidgeld niet vernieuwt verliest alle voordelen van het lidmaatschap. 

 Je kan uw lidgeld overschrijven op ons rekeningnummer IBAN BE36 7360 1437 7181  
(BIC KREDBEBB) van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw. Nestor De Tièrestraat 155 te 
9700 Oudenaarde.  
Met vermelding van de namen van de leden die je wenst in te schrijven. 

15,00 euro per lid en 7,00 euro extra indien je een Walking wenst. 
Na overschrijving hoeft u verder niks te ondernemen, wij regelen dat u uw gerief spoedig ontvangt.  

Gelieve het secretariaat op de hoogte te brengen van een eventuele adreswijziging. 

Mocht er een fout geslopen zijn in de gegevens die voorkomen op uw lidkaart gelieve dit ook te 
melden aan onze secretaris.  

Bij vragen aarzel niet om ons te contacteren, wij helpen u graag verder !! 

mailto:jo@hanskedekrijger.be
http://www.hanskedekrijger.be/
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Als lid van onze wandelclub geniet je van vele voordelen en word je beloond met een mooi 
geschenk ! Hierbij een overzicht : 

Bij de jaarwisseling maken we telkens een balans op over onze club. Meer bepaald over de 
clubwerking, de voorbije activiteiten en het ledenaantal.  
In coronatijden is het niet gemakkelijk om als club activiteiten te plannen. We moeten er 
steeds rekening mee houden dat corona komt opdagen.  De clubwerking bestond vorig jaar 
slechts uit 4 wandeltochten. In normale situaties zijn er 8 wandeltochten. Toch mogen we 
tevreden zijn dat we deze 4 tochten hebben kunnen laten doorgaan, weliswaar met de nodige 
beperkingen. Vele andere clubs konden zelfs nog niet organiseren…  
Wat het ledenaantal betreft zijn we uitermate tevreden ! We hebben ons ledenaantal van 2021 
afgesloten met 875 leden. Een absoluut clubrecord. In coronatijden is wandelen hipper dan 
ooit en heeft de wandelsport in het algemeen aan populariteit gewonnen.  
Bij het begin van dit nieuwe jaar noteren we nu reeds 715 clubleden. Dit hoge aantal op dit 
moment laat ons vermoeden dat ons ledenbestand andermaal zal blijven toenemen en dit 
stemt ons bijzonder blij en trots. 
 

Inbegrepen in het lidgeld voor 2022  
- Grote fles Hanske de Krijger bier (75 cl) 
- Pannenkoek en tas koffie op 11 november  
- 3-maandelijks clubmagazine ’t Krijgerke 
- Tijdschrift Walking Magazine (van de wandelfederatie) 
- Korting op elke officiële wandelorganisatie van minstens 0,50 euro 
- Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten 24/24 & 7/7. 

Voor lichamelijke en burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.  
(zie verder in het clubmagazine voor meer uitleg) 

- Mogelijkheid tot aankopen van “Walking in Belgium” aan sterk verminderde prijs. 

Andere voordelen: 
- Democratische prijzen voor deelname aan busreizen door de club georganiseerd 
- Mogelijkheid tot deelname aan clubfeest aan voordelige prijs 
- Spaarkaartacties voor mooie geschenken 
- Aankoop clubkledij 
- Innoverende en vooruitstrevende clubwerking 
- Gebruik van tal van digitale tools 
- Toffe en familiale clubsfeer 
- Terugbetaling lidgelden door mutualiteit 
- …en zoveel meer 

Redenen genoeg om vandaag uw lidgeld te vernieuwen !! 
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Hierbij de namen van de nieuwe leden die zich het laatste kwartaal hebben aangesloten : 
 

Vilyn Jurgen - Oudenaarde Hantson Martine - Ronse Wauters Stef - Kontich 
Lechêne Agnes - Oudenaarde Van Damme Christophe - 

Oudenaarde 
Vertommen Lea - Kontich 

De Leenheer Nelly - Gent Lenaert Nathalie - Oudenaarde Vandenbroecke Edwine-Marie - Kruisem 
Ryssaert Ingrid – Kortrijk Van Damme Eline - Oudenaarde Naessens Mark - Kruisem 
Baetens Jens - Gent Van Damme Milan - Oudenaarde Vanneste Peter - Deerlijk 
Verstraeten Tikan - Oudenaarde Timmermans Melodie - Oudenaarde Brunein Sabine - Deerlijk 
Moerman Sammy - Oudenaarde Heyse Lore - Oudenaarde De Tandt Hilde - Zottegem 
Joos Brigitte - Oudenaarde Van Laer Luc - Oudenaarde De Ridder Peter - Zottegem 
Quaghebeur Luca-Joan - Oudenaarde Baert Kathy - Oudenaarde Thienpondt Nicole - Gavere 
Quaghebeur Aaro - Oudenaarde Timmermans François - Oudenaarde Van Huffel Patrick - Ronse 
Verspeelt Valérie - Oudenaarde Estievenart Monique - Oudenaarde Speliers Charline - Ronse 
De Meester Tom - Gavere Coussement Martine - Nazareth Vanderstraeten Patrick - Oudenaarde 
Decorte Philippe - Evergem Van Rechem Ann - Ronse Vandenbossche Margaretha - Oudenaarde 
Van Bost Tania - Evergem Van Rechem Nancy - Ronse De Bruin Annemarie – Oudenaarde 
Lucas Ann - Horebeke De Coensel Hilde - Schellebelle De Groote Steven - Gent 
Hautekeete Ruben - Lierde De Bruycker Kevin - Schellebelle Vander Maelen Nancy - Vloesberg 
Van der Linden Bertrand - Brakel Desmet Nicole - Ronse Cnudde Piet - Oudenaarde 
Gos Georgette - Brakel Vanhaesebrouck Sonja - Horebeke Van Rompaey Jos - Waregem 
Melis Luc - Oudenaarde Meuleman Greet - Horebeke Macquoy Mia - Waregem 
De Waele Kathleen - Oudenaarde Desmet Albertine - Ronse  
Dhaene Stijn - Zottegem Joret Jean-Pierre - Ronse  
Van de Mergel Noëlla - Oudenaarde Desmet Veronique - Ronse  
Goesaert Doris - Oostrozebeke Van Coppenolle Hendrik - Brakel  
Lefevere Regis - Oostrozebeke Roels Kelly - Kruisem  
Van Coppenolle Jean-Paul - Ronse Van Dorpe Steven - Oudenaarde  

 

We wensen onze nieuwe leden van harte welkom in onze 
club ! Wij hopen dat jullie zich snel kunnen integreren en 
kennis maken met ons bestuur en mede- wandelaars. In 
tijden van corona is dit niet altijd evident maar van zodra de 
clubwerking terug op volle toeren zal draaien, kijken we uit 
om jullie beter te leren kennen. Indien jullie ondertussen 
vragen hebben over de clubwerking kunnen jullie steeds 
contact met ons opnemen.  

Nieuwe penningmeester 
Na het vrijwillig ontslag van Claudine Goeminne als bestuurslid & penningmeester hebben wij            
Jo De Tandt aangeduid als onze nieuwe penningmeester. Naast zijn taak als secretaris zal Jo nu ook 
fungeren als penningmeester. We wensen Jo alvast veel succes met deze nieuwe taak en zijn ervan 
overtuigd dat hij dit met veel zorg en correctheid zal uitvoeren. 
 
Tevens wensen we Claudine van harte te danken voor de vele jaren van inzet voor onze club ! 
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Corona maakt het ons moeilijk ! 
 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Met de heropstart hebben we onze trouwe medewerkers terug 
aangesproken om hun medewerking te verlenen bij onze organisaties.      
Op een paar medewerkers na hebben we terug op iedereen kunnen 
rekenen. Het doet ons zeer veel plezier om dit enthousiasme te mogen 
ervaren. Onze medewerkers zijn een belangrijke schakel bij de 
clubwerking. Met grote waardering en dank.  
 

We hebben de voorbije wandelingen reeds enkele nieuwe medewerkers mogen verwelkomen 
die ons vast team komen aanvullen en versterken. Het is belangrijk om af en toe nieuwe 
medewerkers in ons team te krijgen. Daarom wil ik hierbij nog een warme oproep doen aan 
wie zich geroepen voelt om eens mee te helpen bij een wandelorganisatie. Neem gerust 
contact op met José. (jose@hanskedekrijger.be)  
Medewerkers worden beloond met een waardebon die ze kunnen gebruiken voor ofwel een 
gratis busreis, aankoop clubkledij of deelname aan het clubfeest.  

Sinds maart 2020 zitten we serieus geplaagd met de corona-toestanden. Tot op 
vandaag is de situatie nog helemaal niet onder controle en zitten we reeds in de 4e 
golf. Wie had ooit kunnen denken dat dit zo’n grote impact zou hebben op onze 
gezondheid en samenleving…  
Organiseren van wandeltochten is in deze gegeven omstandigheden moeilijk om het 
op een goede manier te kunnen doen. Men moet vooreerst de toelating krijgen van 
de veiligheidsdiensten en het stadsbestuur. Ingeval er een toelating komt dan zijn er 
een ganse reeks maatregelen. Dit begint met het invullen van alle nodige 
documenten. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat alle opgelegde maatregelen 
tijdens de organisatie perfect worden opgevolgd.  
Het gebeurde enkele malen dat we reeds heel wat voorbereidingen hadden getroffen 
en dat men besliste dat onze organisatie niet kon doorgaan. 
Recent hebben we onze Oudenaarde in Kerstsfeer die voorzien was op 26 december 
helaas moeten annuleren. En ook onze geplande busreis naar Langdorp op 5 
december werd afgeblazen. Heel jammer ! 

Het lijkt er op dat deze corona-crisis ons nog een tijdje zal achtervolgen. Zeker in de 
herfst- en de winterperiode zal het moeilijk worden om op een normale manier te 
organiseren.  

Bij alle activiteiten in het clubblad vermeld zijn we er toch vanuit gegaan dat deze 
kunnen doorgaan. Doch zijn deze onder voorbehoud en al dan niet met de 
nodige maatregelen en beperkingen.  
Hou onze website en Facebook-pagina goed in gaten voor de meest actuele info.  
Dank voor jullie begrip.  
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Programma wandeltochten 2022 
datum Naam tocht Startplaats 

 
Starturen 
aankomst 

afstanden 

Zondag              
6 februari 

Prosper De Maeght 
wandeling 

OC De Meesterschool 
te Eine (nieuwe zaal) 

7u30 – 15u 
 

Aankomst 
voor 17u 

5-8-12-18-25 km 

Zaterdag       
16 april 

Koppenbergtocht De Linde Melden 7u – 15u 
 

Aankomst  
voor 17u30 

5-10-15-18-24-30 km 

Zaterdag         
4 juni 

Molentocht KBO Mater 7u – 15u 
 

Aankomst  
voor 17u30 

6-12-18-24-30 km 

Zaterdag         
9 juli 

Adriaan 
Brouwertochten 

Bernardustechnicum 
Gelukstede 

6u – 15u 
 

Aankomst 
voor 18u30 

5-10-15-20-25-35-42-50 km 

Zondag          
14 augustus 

Ronde van 
Vlaanderen 

De Qubus 6u30 – 15u 
 

Aankomst  
voor 18u30 

6-12-18-21-27-35-42 km 

Zaterdag       
10 september 

Scheldemeersentocht Bernardustechnicum 
Hoogstraat 20 

7u – 15u 
 

Aankomst 
voor 17u30 

5-12-18-24 km 

Vrijdag          
11 november 

Wandel Mee Dag  De Qubus 7u30 – 15u 
 

Aankomst  
voor 17u 

5-12-15-18-22 km 

Maandag      
26 december 

Oudenaarde in 
kerstsfeer 

Bernardustechnicum 
Hoogstraat 20 

8u – 16u30 
 

Aankomst 
voor 19u 

5-10-14-18 km 

Programma Busreizen 2022 (1e deel) 

datum vertrekuur Bestemming Aantal km 
Zondag 13 maart 7u30 RIJKEVORSEL 4-6-7-13-18-23-27-31 km 

Zaterdag 21 mei 7u30 CHAUDFONTAINE 4-6-12-21 km 

Zaterdag 18 juni 7u30 LOMMEL 5-9-13-17-21-30 km 

Omdat we onze busreizen niet te vroeg willen plannen (omwille van corona) stellen we onze busreizen voor 
tot aan de zomerperiode. Later dit jaar maken we onze mogelijke busreizen voor het najaar bekend.  

We vragen wel om een geldig vaccinatiebewijs voor te leggen bij het opstappen van de bus. Tevens 
vragen wij om jullie mondmasker te dragen op de bus.  
Zie verder in dit ledenmagazine voor meer informatie en hoe men zich kan inschrijven.  
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 Eigen wandelorganisatie 

Op zondag 6 februari 2022 
startplaats :    OC De Meesterschool, Schoolstraat 2A Oudenaarde-Eine 

Afstanden :    5-8-12-18-25 km 

Starturen :    7u30 – 15u  / aankomst voor 17u00 

Parcoursbouwer :    Jean-Bernard Dekoker 
Welkom op onze eerste wandeling van het nieuwe seizoen, hopelijk 
kunnen we nu wel  genieten van een volledig wandeljaar. We starten in 
de spiksplinternieuwe zaal “De Meesterschool” in de Schoolstraat te 
Oudenaarde- Eine.  
De kleinste afstand van 5 km maakt een verkenning van de gemeente Eine met onderweg een rustpost. De 8 km 
gaat via de “Ohiobrug” en een gedeelte van de Reytmeersen naar de rustpost “OC St.Vaast” in Nederename en 
keert via de visvijvers “Vande Moortele” terug naar de startzaal.  

De 12 – 18 en 24 km doorkruisen volledig de Reytmeersen naar de rustpost in Welden. De 24 km maakt een lus in 
Welden richting van de visvijver aan de Scheldebrug in Zingem. Na de rustpost gaan de afstanden via rustige 
wandelwegen naar de rustpost in Nederename. De 18 en 24 km maken hier nog een lus richting “Bos ’t Ename”. 
Alle afstanden keren dan terug met de 8 km naar de startzaal. 

Prachtige natuurwandeling !! NIET TE MISSEN… 

                       

onder voorbehoud door de coronamaatregelen…                 

Vergeet niet !! Dit is de 1e tocht 
van onze spaarkaartactie voor 
een mooi geschenk bij 
deelname van minstens 6 van 
onze 8 tochten !! Vraag uw 
spaarkaart. 

De start- en aankomstplaats van 
deze wandeltocht vindt plaats op 
een nieuwe locatie. Op de hoek 
van de Schoolstraat en de 
Serpentstraat in het nieuwe 
ontmoetingscentrum                “De 
Meesterschool”.  
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onder voorbehoud door de coronamaatregelen…                 

Op zaterdag 12 februari 2022 om 18u30 
ZAAL DE QUBUS, LINDESTRAAT 45 te OUDENAARDE 
UITNODIGING OM ZO TALRIJK MOGELIJK AANWEZIG TE ZIJN OP ONS CLUBFEEST ! 
 

 

 

 

 

 
 Alle dranken tijdens de ganse avond zijn inbegrepen ! 

   Dit jaar géén tombola maar voor iedere aanwezige een verrassing 

Met muzikaal entertainment !  
 

 

 

 

Inschrijven kan pas vanaf 17 januari !!  wegens evaluatie coronatoestand 

Verloop van de avond : 

- 18u30  receptie 
- 19u15  toespraak van de voorzitter 
- 19u30 avondmaal 

o Voorgerecht 
o Hoofdgerecht à volonté 
o Uitgebreid dessertbuffet 

Voorafinschrijving voor het clubfeest is noodzakelijk om de nodige maaltijden op voorhand te kunnen 
bestellen. Dit kan gebeuren door het invullen van het online inschrijfformulier op onze website 
www.hanskedekrijger.be ten laatste op dinsdag 8 februari 2022.  Wie niet beschikt over een computer of 
internetverbinding kan gebruik maken van het invulstrookje verder in het ledenblad. Dit invulstrookje 
afgeven op de Prosper de Maeghtwandeling op 6 februari of opsturen naar ons secretariaat zodat dit ten 
laatste tegen dinsdag 8 februari toekomt op ons secretariaat. 
Betaling enkel via overschrijving en/of met waardebonnen van de club. Géén betaling met contanten ! 
Vermeld steeds de namen van de ingeschreven personen. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van waardebonnen graag dit duidelijk te willen vermelden bij uw online 
inschrijving hoeveel waardebonnen u zal inruilen. Het saldo dient vooraf overgeschreven te worden.  De 
waardebonnen kunnen afgegeven worden op de Prosper de Maeghtwandeling op 6 februari of de avond zelf 
bij het binnenkomen van de zaal 

 
 

Deelname aan het clubfeest kost : 

- 42,00 euro voor volwassenen en kinderen +12 jaar 
- 20,00 euro voor kinderen - 12 jaar 
- Niet- leden betalen 50,00 euro   (niet met waardebonnen) 

 

http://www.hanskedekrijger.be/
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Busreizen – algemene info 
Opstapplaats voor onze busreizen :  

- aan de voorkant van de sportsite (zwembad-
voetbalstadion) aan de Prins Leopoldstraat 89 
te Oudenaarde 
Graag een 10-tal minuten voor het effectieve 
vertrekuur aanwezig zijn. 
  Er wordt ook gestopt langs de N60 richting 
Gent in Zingem ter hoogte van de firma Domino. 

Kostprijs : 

- voor volwassen leden van onze club = 12,00 euro 
- niet-leden = 17,00 euro 

Leden krijgen voorrang bij inschrijving indien er plaatsen tekort zouden zijn. 
- Medewerkers kunnen hun WAARDEBON gebruiken voor deelname aan de ééndaagse busreizen 

In deze prijs is ook het inschrijfgeld van de wandeltocht begrepen. 
Betalen gebeurt op de bus ’s morgens. We komen langs om het geld of de waardebonnen op te halen. 

Enkele goede redenen om deel te nemen aan onze busreizen: 

- géén zorgen voor verplaatsing, ’s morgens de bus opstappen en ’s avonds afstappen 
- géén parkeerproblemen en geen verplaatsingskosten 
- genieten van de natuur in andere landstreken 
- we verblijven telkens zo’n 6 à 7 uur ter plaatse, zodat iedereen aan z’n trekken kan komen. Zowel de 

lange afstandswandelaar als de “toerist” kan de omgeving verkennen. 
- Mogelijkheid tot proeven van plaatselijke specialiteiten en streekbiertjes 
- Gemoedelijke en gezellige sfeer 

Belangrijke mededeling: 

Gelieve telkens een tweede paar schoeisel mee te brengen zodat de bus op de terugreis proper kan blijven. De 
vuile schoenen van een eventueel modderige tocht kunnen bij de terugreis in de bagageruimte van de bus 
opgeborgen worden. Dank voor jullie medewerking. 

We proberen er steeds voor te zorgen dat iedereen die zich inschrijft effectief ook mee kan gaan.  

Doch vragen wij om u tijdig in te schrijven om ons toe te laten de gepaste autocar(s) te kunnen reserveren bij de 
busmaatschappij. Daarom graag uiterlijk 1 week voor de datum van de busreis te willen inschrijven.  
 
Wie zich laat inschrijven wordt verondersteld ook effectief mee te gaan. Wie toch op het laatste moment 
verhinderd is door een onverwachte reden zal dit telefonisch melden bij Patrick 0499/70.24.76 

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE BUSREIZEN ? 

- via onze site : www.hanskedekrijger.be en doorklikken naar busreizen/ inschrijfformulieren. 
Geef hier de namen van de personen die je wil inschrijven. Dit is de eenvoudigste en snelste 
methode. U krijgt een bevestigingsmail van uw inschrijving. 
 

- Personen die niet beschikken over een computer of internetverbinding kunnen het 
invulstrookje verder in dit ledenblad invullen en bezorgen aan Patrick Decraeye. Dit strookje 
kan je afgeven op een wandeling of opsturen naar Patrick Decraeye, Leideveld 5 te 9688 
Maarkedal. 

 

NIEUW !!! 
INSCHRIJVEN VIA DE SITE  

http://www.hanskedekrijger.be/
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onder voorbehoud door coronamaatregelen…

organiserende club : ’T BEERKE BEERSE 
tochtnaam :  Pensentocht   
afstanden : 4-6-7-13-18-23-27-31 km     
Wandelen in de driehoek Rijkevorsel, Merksplas en Beerse met o.a. het Blak, de 
Blakheide, de Abtsheide, de Pomp-Poelberg, de Eksterheide, de Luysterborg, de 
Meergoren en Kievitsheide. 

organiserende club : FORTS MACHEURS EMBOURG 
tochtnaam :  Marche de printemps    
afstanden :  4-6-12-21 km 
Prachtige natuurwandeling die vertrekt in Embourg, een deelgemeente van Chaudfontaine.  
Embourg ligt in de provincie Luik, op een heuvelrug tussen het dal van de Vesder (oosten en 
noorden) en het dal van de Ourthe (westen). 

organiserende club : WSV MILIEU 2000 
tochtnaam : Tocht der 7 Heerlijkheden    
afstanden :  5-9-13-17-21-30 km 
Langeafstandswandeling door de prachtige natuurstad Lommel met voor 90% onverharde 
wegen door bos, heide en velden. Overige afstanden naar Stevensvennen door natuurreservaat 
Waaltjesbos en langs het kanaal van Beverlo. 

 

zondag 13 maart 2022 - RIJKEVORSEL 

de bus vertrekt om 7u30 stipt !!                   
 

zaterdag 21 mei 2022  -  CHAUDFONTAINE 

de bus vertrekt om 7u30 stipt !!    

Zaterdag 18 juni 2022  -  LOMMEL 

de bus vertrekt om 7u30 stipt !!     

Inschrijven voor deze 3 busreizen is pas mogelijk vanaf 17 januari !! 
Liefst inschrijven via inschrijfformulier op onze website www.hanskedekrijger.be . 
We vragen wel om een geldig vaccinatiebewijs voor te leggen bij het opstappen van de bus. 
Tevens vragen wij om jullie mondmasker te dragen op de bus.  
INDIEN DOOR CORONA EEN BUSREIS NIET ZOU KUNNEN DOORGAAN WORDEN DE 
INGESCHREVENEN PERSOONLIJK VERWITTIGD. 
 

http://www.hanskedekrijger.be/
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Waardebonnen 
Gebruik uw club-waardebonnen voor clubfeest, busreis en kledij !! Door corona hebben we de 
geldigheidsdatum van de club-waardebonnen die werden uitgereikt voor corona (februari 
2020) verlengd met anderhalf jaar. Waardebonnen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet 
doorgegeven worden. Waardebonnen zijn slechts geldig als men op het moment van inruiling 
lid is van de club.  

Attest mutualiteit 

De meeste mutualiteiten betalen het lidgeld geheel of 
gedeeltelijk terug. Als lid ontvang je van ons na betaling 
van je lidgeld een ingevuld en ondertekend attest die je 
kan aanbieden bij uw mutualiteit (vanaf 01/01/2022).    
De mutualiteit zal dan op haar beurt het geld op uw 
rekening storten. 
Bij vragen hierover kan je steeds terecht bij onze secretaris Jo. 

 

Overlijden 
Het bestuur van wandelclub Hanske de Krijger biedt zijn oprechte deelneming aan bij het 
overlijden van mevr. Rachel Sandrap (°1927 - +2021) weduwe van André De Bleeckere. 
Rachel was de moeder en schoonmoeder van Daniël en Lieve Deman – Debleeckere.  
 

 

Spaarkaartactie 
Als je in 2022 deelneemt aan minstens 6 van onze 8 
tochten ontvang je een nuttig geschenk aangeboden 
door onze club. Vraag uw spaarkaart bij inschrijving 
van onze wandelorganisatie (start op 6 februari). 
Slechts 1 kaart per persoon wordt toegelaten. Kaarten zijn 
persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden. Afstempeling 
enkel op vertoon van geldig betaalbewijs van de wandeling.  
 

Afhankelijk van eventueel geschrapte organisaties omwille 
van Corona behoudt de club het recht deze actie aan te passen of stop te zetten.  
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Wandellijsten en clubklassement 
Vanaf 1 januari 2022 starten we opnieuw met het clubklassement ! We hebben op voorgaande pagina’s 
in dit ledenmagazine onze voorkeurkalender gepubliceerd. Voor 
de vele nieuwe leden die nog niet vertrouwd zijn met het 
reglement hierbij nog eens de volledige uitleg.  

Er zullen terug twee klassementen opgemaakt worden. Enerzijds 
voor de gewandelde kms en anderzijds voor het aantal 
gewandelde tochten.  

Onze club maakt op het einde van het wandeljaar aan de hand van de door 
jullie ingevulde wandellijsten een ledenklassement op. 

 
Op het clubfeest worden onze leden die hun wandellijsten tijdig hebben ingediend, en die aan minstens 20 wandeltochten 
hebben deelgenomen, beloond met een waardebon waarbij het bedrag afhankelijk is van het aantal deelgenomen 
tochten. Met deze waardebon kan men deelnemen aan onze busreizen (behalve de zomerreis), aankopen doen in onze 
clubwinkel of ermee betalen voor het clubfeest. Met waardebonnen kan men zijn lidgeld echter niet betalen.  

Tevens krijgt men de mogelijkheid een keuze te maken uit de behaalde trofeeën van het voorbije jaar (enkel voor wie 
aanwezig is op het ledenfeest en zolang de voorraad strekt.) Er bovenop krijgen de winnaars in elke categorie een 
speciaal aandenken.  Het loont dus zeker de moeite om uw wandellijst in te vullen en af geven. 

WELKE TOCHTEN KOMEN IN AANMERKING? 

- Enkel wandeltochten georganiseerd door een Belgische Federatie (Wandelsport Vlaanderen of een erkende 
Waalse federatie) 

WELKE TOCHTEN KOMEN NIET IN AANMERKING? 

- Buitenlandse tochten of een camino (Pelgrimsroute) 
- Een door u zelf uitgestippelde tocht met knooppunten 

INGEVULDE WANDELLIJSTEN KUNNEN AFGEVEVEN WORDEN OP 
EEN VAN ONZE ORGANISATIES OF OPGESTUURD WORDEN NAAR 
ONS SECRETARIAAT. WANDELLIJSTEN KUNNEN OOK VIA ONZE 
SITE GEDOWNLOAD WORDEN. U KAN DAN DEZE LIJSTEN 
INVULLEN EN DOORMAILEN. 

 

Het invullen van deze wandellijsten is zeker géén verplichting. 
Wie géén interesse heeft voor de clubklassementen is en blijft een gewaardeerd lid van onze 

wandelvereniging. 

 

We maken telkens 2 klassementen : 

- Een klassement volgens aantal deelgenomen tochten 
- Een klassement volgens aantal afgelegde kms. (Mannen / vrouwen) 

 
 

Afhankelijk van eventueel 
geschrapte organisaties omwille 
van Corona behoudt de club het 
recht het clubklassement aan te 
passen of stop te zetten. 
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Een woordje uitleg omtrent het invullen van de wandellijsten… 
Op algemene aanvraag, vooral van onze vele nieuwe leden, hierbij wat verduidelijking over het invullen van de 
wandellijsten. 

In elk clubblad zijn er wandellijsten gepubliceerd. Deze wandellijsten dienen om uw wandelprestaties bij te houden. Op 
basis van deze ingevulde lijsten maken wij op het einde van het jaar een klassement volgens tochten en kilometers. 
Afhankelijk van het aantal gewandelde tochten krijgt u een waardebon waarmee u kan deelnemen aan ééndaagse 
busreizen, aankoop van clubkledij en deelname aan het clubfeest.  

Deze wandelbladen – prestatiebladen dienen ingevuld en om de 3 maand afgegeven te worden op het secretariaat van 
onze club. Deze wandellijsten kunnen ook digitaal ingevuld en doorgestuurd worden via een link op onze website 
www.hanskedekrijger.be  

Naast letters A, B, C, D, E dienen de namen van de gezinsleden ingevuld te worden die zullen gebruik maken van deze 
wandellijst. 

Bijvoorbeeld  naast de letter A komt de naam van de vader, naast de letter B de naam van de moeder en naast de letter C 
de naam van kind 1 enz… 

In het raster moeten dus de resultaten per wandeltocht en per gezinslid ingevuld worden. Als op eenzelfde wandeling de 
vader (A) 40 km heeft gewandeld vult hij in zijn vakje 40 in. Als de moeder (B) en het kind (C) op die wandeling 12 km 
hebben gewandeld vullen ze in hun vakje 12 in.  
Dit herhalen we zo voor elke tocht waaraan we deelnemen. 

Op die manier kunnen alle gezinsleden hun wandelprestaties invullen op één lijst, wat zeer handig en overzichtelijk is… 

Op de voorkeurkalender zijn de tochten aangeduid die we zelf naar voor schuiven als interessante tochten van 
burenclubs of van andere wandeltochten die onze voorkeur wegdragen. Daarnaast is er ook een wandellijst buiten de 
voorkeurkalender, hier vult u zelf de tochten in waar je gaat wandelen die niet op de voorkeurkalender vermeld staan. Je 
kan hier zoveel tochten invullen als je zelf wilt (zie wel de voorwaarden waaraan deze tochten dienen te voldoen eerder 
in dit clubblad – artikel wandellijsten en clubklassementen). 

Indien je nog info wenst over het invullen van de wandellijsten, dan kan je steeds terecht bij ons leden- infopunt die 
aanwezig is op elk van onze eigen organisaties. Je kan je vraag ook mailen naar info@hanskedekrijger.be  

VEEL SUCCES !! 

Nu er geen controle meer is op de afgelegde km (geen afstempeling na de 
wandeltocht) rekenen wij er op dat dit eerlijk en correct gebeurt. Dank. 

WAARSCHIJNLIJK ZULLEN ER IN JANUARI NOG WANDELTOCHTEN 
GEANNULEERD WORDEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN DEZE VOORKEURKALENDER  

VOLG DAAROM DE MEEST RECENTE INFO OP DE ONLINE- WANDELKALENDER 
VAN DE FEDERATIE WWW.WALKINGINBELGIUM.BE  

http://www.hanskedekrijger.be/
mailto:info@hanskedekrijger.be
http://www.walkinginbelgium.be/
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Clubshop 
Onze club beschikt over een ruim aanbod van clubkledij. De kleuren zijn rood en geel en ieder stuk is 
voorzien van ons logo. We raden het dragen van clubkledij aan tijdens de wandelactiviteiten, zo zijn we 
als clublid herkenbaar, ook bij onze collega-stappers. 

artikel prijs maat aantal 
Trainingsvest - rood € 30,00   
Fleece blouson € 30,00   
Jacket (waterdichte jas) € 24,00   
Sweater (pull met lange mouwen) € 20,00   
Polotrui met korte mouwen € 13,00   
Polotrui met lange mouwen € 20,00   
Singlet Heren (Marcelleke) € 12,00   
Singlet Dames (Topje) € 12,00   
T-shirt rood € 7,00   
T-shirt geel-rood met logo op achterkant € 9,00   
winterpetje € 5,00   
zomerpetje € 6,00   
fluohesje € 5,00   
Badhanddoek rood of bruin – 140 x 70 cm € 6,00   
stickers € 0,50   
Dun wandelboekje € 1,00   
Kaft voor dun wandelboekje € 1,00   

 
De clubwinkel staat opgesteld bij al onze wandelingen. Hier kan je de kledij bekijken en passen. 
Verantwoordelijke voor de winkel is Christa Schittecatte. 
Indien mogelijk mag je ook de gewenste kledij op voorhand bestellen bij Christa via mail 
christa.schittecatte@pandora.be of telefonisch 0499/70.74.95. Christa zorgt er dan voor dat de door u 
bestelde kledij klaar ligt tegen de eerstvolgende wandeling. 
Betaling vooraf op rekening BE36 7360 1437 7181 van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 
met vermelding “naam+clubkledij”. Indien je wenst te betalen met waardebonnen van de club graag dit 
vermelden bij bestelling. 

 

 

Clubkledij kan ook 
aangekocht worden met 
waardebonnen van de 
club. Waardebonnen 
bekom je als 
medewerker of bij het 
clubfeest bij opmaak 
van het 
clubklassement. 

 

TIPS VOOR DE WINTERPERIODE 
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De voorziene afhaalpunten voor de poncho’s en rugzakken die je kan 
bekomen via het speciale Limited Edition wandelboekje zijn door de 
geannuleerde wandeltochten weggevallen. Ook bij onze club kon je 
normaal gezien op 26 december uw geschenk afhalen, maar ook bij ons 
werd de tocht afgelast. 

Aangezien de federatie geen uitstel verleent en de actie afsluit op 16 
januari 2022 hebben wij hiervoor een alternatief voorzien om ervoor te 
zorgen dat onze leden alsnog hun waardevol geschenk kunnen 
bekomen. 

We gaan de boekjes van onze leden verzamelen en de 
geschenken op 14 januari gebundeld afhalen bij de 
federatie te Maldegem. 
 
Iedereen die nog een stempelboekje heeft en voldoende stempels bezit voor een poncho (15 stempels) 
of voor een rugzak (25 stempels) kan zijn wandelboekje Limited Edition komen afgeven op ons 
secretariaat.  
 
Wij verzamelen alle binnengebrachte boekjes en zorgen ervoor dat de geschenken vanaf 15 januari 
beschikbaar zijn op ons secretariaat. Ze kunnen daar afgehaald worden. 

Om alles vlot te laten verlopen neem je best telefonisch contact op met onze secretaris Jo.    
Er wordt onderling afgesproken wanneer je het boekje binnenbrengt (of in zijn brievenbus 
deponeert) en wanneer je het geschenk komt ophalen. 

Gegevens secretaris Jo De Tandt : 0479/41.12.49 
adres = Nestor De Tièrestraat 155 te Oudenaarde – Eine 
Let op : binnenbrengen boekjes ten laatste op donderdag 13 januari 2021 
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Nieuwe website 
De nieuwe website staat online. Hij is opgemaakt in een 
compleet andere stijl, sober maar duidelijk. Op de homepage 
kan je onmiddellijk navigeren naar het gewenste item. 
Zonder veel tussenstappen geraak je meteen op het 
gezochte artikel.  
We willen immers blijven innoveren en inspelen op de 
nieuwste trends. Corona heeft ervoor gezorgd dat de verdere 
digitalisering zich nu nog sneller zal ontwikkelen.  

We zijn met onze club al vele jaren voortrekker en toonbeeld van vernieuwingen. 
Een website moet in orde zijn, het is tenslotte via dit kanaal dat potentiële leden een beeld 
krijgen van de club waar ze naar op zoek zijn. Maar ook voor onze leden moet het een handig 
instrument zijn om de clubwerking te volgen en zich in te schrijven voor de clubactiviteiten. 
Zo hebben we het aanbod van online inschrijfformulieren verder uitgebreid. Inschrijven voor 
busreizen en ledenfeest zal vanaf nu ook digitaal gebeuren. Kortom, de nieuwe site is een 
digitaal platform met alle info.  
Neem eens een kijkje en ga op ontdekking… 

www.hanskedekrijger.be 
 

www.walkinginbelgium.be  

Steeds meer wandelaars bekijken de wandelkalender 
online. Het is zeer handig en hier kan je steeds de meest 
actuele info terugvinden. Sommige clubs wijzigen 
bepaalde zaken aan hun organisatie enkele dagen voor de 
wandeling. Bijvoorbeeld eventuele startplaatswijziging of 
een gewijzigd aanbod van afstanden kan je hier 
terugvinden. Ook zijn er nog clubs die hun organisatie 
afgelasten wegens corona of andere redenen. We 
stimuleren dus het gebruik van de online wandelkalender, 
het is trouwens daarom dat we vanaf dit jaar de 
opsplitsing hebben gemaakt met de keuze om uw lidmaatschap te vernieuwen mét of zonder 
de wandelkalenderboek “Walking in Belgium.” 

Ook wat betreft de uitslagen van onze eigen tochten en alle andere wandeltochten van de 
federatie verwijzen wij u graag door naar de website van de federatie : 
www.wandelsportvlaanderen.be/de-wandelkalender/uitslagen  

 

http://www.hanskedekrijger.be/
http://www.walkingin/
http://www.wandelsportvlaanderen.be/de-wandelkalender/uitslagen
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Verzekeringen 
Als lid van onze club ben je uitgebreid verzekerd. Hierbij een overzichtje. 

- Verzekering bij alle clubactiviteiten en wandeltochten 
o Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van 

betaalbewijs van de organisatie 
o Op weg van en naar de tocht tijdens alle clubactiviteiten 
o Tijdens uw individuele en private wandelactiviteiten 
o Tijdens nevenactiviteiten op onze wandelorganisaties 

- Omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand. 

 

 

 
- Nieuwe werkwijze bij aangifte op een georganiseerde wandeling: 

o De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier 
ingevuld door de arts 

o De organiserende club geeft enkel een medisch attest af aan het slachtoffer 
o Het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt aan hen een 

ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal kan ingevuld worden.  
o Het slachtoffer (lid) is verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld wordt en samen met 

het medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsport.be.  
o Enkele dagen na de aangifte krijgt het slachtoffer een mail van Ethias met een 

dossiernummer en verdere uitleg hoe de onkosten in te dienen en dergelijke. 
o De onkosten moeten eerst door het slachtoffer zelf betaald worden en nadien alle 

bewijsstukken (facturen, rekeningen apotheker,…) inscannen en doormailen naar Ethias. 
 

- Nieuwe werkwijze bij aangifte van een ongeval op een individuele wandeling: 
o Dezelfde stappen als hierboven, maar het slachtoffer moet onmiddellijk aan de eigen 

club een ongevalsformulier vragen. Het slachtoffer vraagt een medisch attest aan de 
arts. 

  De formulieren kan u downloaden via onze site onder de rubriek 
“wat te doen bij een ongeval” 
 

Bij vragen hieromtrent kan je steeds terecht bij onze secretaris/penningmeester Jo De Tandt. 
Hij helpt je graag verder. jo@hanskedekrijger.be - 0479/41.12.49 

 

 

Opgelet !!  Aangezien de federatie een nieuwe 
verzekeraar heeft aangesteld is de werkwijze bij 
aangifte ongevallen gewijzigd. 
 

mailto:verzekeringen@wandelsport.be
mailto:jo@hanskedekrijger.be
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Clubkampioenschap federatie 
Het kampioenschap is gebaseerd op de uitslagen van de 
tochten van de clubs van Wandelsport Vlaanderen vzw. De 
telling begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 
december van hetzelfde jaar. 

Bij de start van dit nieuwe jaar worden de clubs ingedeeld 
per afdeling volgens het aantal leden op 30 september 
2021. In elke afdeling komen er 25 clubs. Er zijn 9 
afdelingen. Je kan de indeling van de clubs terugvinden in 
“Walking Magazine” van december 2021.  
 

Hier zal je merken dat onze club op de 3e plaats staat in de hoogste afdeling. Dit betekent dat onze club op het 
podium staat wat betreft het aantal leden. Een resultaat waar we best fier mogen op zijn ! 
 
Hoe kan je punten verdienen voor onze club ? 
Er wordt gewerkt met een differentiatie van punten die aan een tocht worden toegekend.  
Het is elk clublid afzonderlijk die punten aanbrengt voor de club. Er is géén individueel klassement, maar de 
punten zijn voor de club !  
Voor een deelname per lid kunnen punten voor de club verdiend worden. Op bepaalde wandeltochten zijn meer 
punten te verdienen dan op andere tochten. 

UW DEELNAME AAN EEN TOCHT LEVERT PUNTEN OP VOOR ONZE CLUB !! 

 

Er kunnen per dag punten ingebracht worden van meerdere tochten indien er telkens ingeschreven werd.  
Clubleden verdienen enkel punten als ze geldig zijn ingeschreven en gescand. 
De punten die alle clubleden afzonderlijk verdienen, worden samengeteld en vormen het clubtotaal dat in de 
rangschikking wordt opgenomen. 
 

Medewerkers van een club kunnen geen punten verdienen tijdens een tocht die door de club voor WSVL vzw 
wordt ingericht 

Op 31 december wordt het jaarklassement afgesloten. Per afdeling is er een uitslag.  

Je kan de tussenstand van het clubkampioenschap volgen op www.wandelsportvlaanderen.be onder de 
rubriek “wandelkalender”. Maar ook op www.wandelblog.be kan je hier meer info over terugvinden. 

De federatie start op 1 
januari met een 
clubkampioenschap. Dit is 
iets totaal nieuw en niet te 
verwarren met het 
clubkampioenschap van onze 
eigen club  
 

• op een gewone tocht:  1 punt  
• op een ‘Bonustocht’ aangeduid in de Walking met symbooltje :  ̂ B :  2 punten  
• op een Regionale Wandeldag (1 tocht per provincie per jaar) :  3 punten   
• op “Vlaanderen Wandelt” op zondag 24 april 2022 :  5 punten  
 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.wandelblog.be/
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ZOMERREIS  

Na een jaartje afwezigheid door corona hebben wij een nieuwe zomerreis in petto. Hopelijk kunnen we deze reis wel laten 
doorgaan want het belooft alweer een topreis te worden. 
We hebben gekozen voor een mooie locatie in Italië, namelijk het Lago Maggiore, een meer in het grensgebied van Italië 
en Zwitserland. 

Het Lago Maggiore strekt zich uit van Italiaans Zwitserland tot ver in het Italiaanse Piemonte en Lombardije. Weinig 
meren zijn zo veelzijdig: majestueuze huizen en paleizen, pittoreske dorpjes, de fraaiste vergezichten, de meest 
authentieke restaurantjes, de mooiste wandelingen en de beste winkeltjes voor wijn, kaas en truffels. 
Dankzij het milde klimaat heeft zich aan de oevers een overvloedig mediterraan aandoend leven ontwikkeld.In het 
achterland rijst een wilde en 
romantische bergwereld met 
adembenemende panorama's op. 
Een verblijf aan de oevers van dit 
magische meer is zonder meer 
een verademing.  
 
beknopt programma:  
DAG 1  
Vertrek ’s morgens heel vroeg in Oudenaarde. Via Luik, Luxemburg, Straatsburg en Basel. Verder via Luzern naar de Zwitsers-
Italiaanse grens, richting Baveno, gelegen aan de zuidwestzijde van het Lago Maggiore. De volgende 5 nachten verblijven we in één 
van de Zacchera hotels**** in Baveno. 

DAG 2 
Mooie plekjes aan de oever van het Lago Maggiore. 
De botanische tuinen van Villa Taranto (Verbania) zijn het prototype van een Britse tuin. Vandaag charmeert deze tuin haar bezoekers 
met duizenden verschillende planten uit alle hoeken van de wereld. Ervaar tijdens het bezoek de ongelooflijke aroma’s van de 
verschillende bloemen en planten en geniet van de oogstrelende verfraaiingen. Per overzetboot verplaatsen we ons naar Santa 
Caterina del Sasso, één van de meest intrigerende plekken aan het Lago Maggiore. De Hermitage, een bijzonder klooster, geprangd 
tegen de rotswand, en de Borromeïsche Golf overschouwend, bestaat uit 3 architecturale kapellen en is een meesterwerk van 
elegantie en techniek. We keren terug via Stresa waar we nog wat kunnen flaneren langs de promenade en in het mondaine stadje. 

DAG 3 
De veelzijdige kunststad Milaan. 
Vandaag brengen we een bezoek aan Milaan, de meest welvarende hoofdstad van Lombardije en gelegen in de Po- vlakte 
Naar het centrum waar we een geleide stadswandeling maken en langs de vele bezienswaardigheden die deze stad te bieden heeft. 

DAG 4 
Lago d’Orta, het kleinere en beetje mystieke broertje van het Lago Maggiore, ingebed tussen glooiende heuvels en woeste bergen, 
doet denken aan een filmset. In Orta San Giulio vertrekken we met een toeristentreintje naar de Sacro Monte di Orta, de heilige berg 
gewijd aan Franciscus van Assisi. Het is één van de 9 heilige bergen in de regio Piemonte en prijkt op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Van hieruit genieten we van prachtige uitzichten over het meer. Terug in het dorpje maken we een wandeling in het 
authentieke en sfeervolle centrum. Nabij Piazza Motta voorzien we wat vrije tijd. En dan ligt daar, midden in het meer, als kers op de 
taart, het piepkleine en fotogenieke Isola San Giulio, de belangrijkste trekpleister van het Ortameer. Het eilandje is te bereiken per 
boot vanuit Orta San Giulio. De blikvanger is het benedictijnerklooster met de indrukwekkende Basilica di San Giulio die we bezoeken. 

Van zondag 17 juli t.e.m. zaterdag 23 juli 2022 



 
26 

’t Krijgerke   januari – februari – maart  2022 

DAG 5 
De magie van de Borromeïsche eilanden. In Lago Maggiore liggen 3 
mooie eilandjes die ontdekt moeten worden. Een dag lang varen we 
van het ene naar het andere eilandje. In Baveno stappen we op de boot 
en varen naar Isola Madre, het grootste van de 3 eilanden en de 
thuisbasis van de elegante villa van de Borromeo familie, omringd 
door een uitgestrekte botanische tuin. Dit eilandje wordt het meest 
gekenmerkt door de stille betoverende sfeer. Het kleine eilandje Isola 
dei Pescatori biedt de charme van een traditioneel vissersdorp en is 
het enige eiland in het Lago Maggiore dat permanent bewoond wordt. 
Het dorp Pescatori bestaat uit kleine, kronkelende, nauwe steegjes. 
Isola Bella met het monumentale paleis en het majestueuze 
landschap van de formele tuinen is het beroemdste en het mooiste 
van de eilanden. 

DAG 6 
Italiaanse allure aan het Comomeer. Na het ontbijt is het tijd om Lago Maggiore achter ons te laten. We houden halt in Como, de 
zijdestad, gelegen aan het zuidwestpunt van het Comomeer. Como heeft een mooi historisch centrum. De prachtige Dom behoort tot 
één van de belangrijkste kerkelijke gebouwen in Noord- Italië. Na het geleid bezoek rest ons nog wat vrije tijd alvorens we naar ons 
tussenovernachtingshotel Best Western Hôtel Au Cheval Blanc**** in Baldersheim, nabij Mulhouse rijden. 

DAG 7 – terugreis  Na een rustig ontbijt rijden we via Metz, Luxemburg en Luik naar Oudenaarde. 

Inbegrepen: 
-  6 x diner, overnachting en ontbijtbuffet 
-  1 x broodjes op de heenreis 
-  reis en excursies met luxe autocar 
-  inkomgelden volgens programma: botanische tuinen Villa Taranto, Hermitage Santa Caterina del Sasso, toeristentreintje Orta San 
Giulio, ferry Orta San Giulio – Isola San Giulio, bootuitstap Borromeïsche Eilanden met bezoek paleizen en tuinen Isala Madre & Isola 
Bella,… 
-  audioguide systeem & deskundige begeleiding 

Niet inbegrepen:  tafeldrank, persoonlijke uitgaven, lunches & reisverzekering 

Prijs per persoon: 
- dubbel kamer :   € 895,00  
- toeslag single kamer :  + € 210,00 

De reisverzekering en annuleringsverzekering zijn niet 
inbegrepen! In tijden van corona is dit sterk aanbevolen ! 
Tarieven voor de ganse reis per persoon: 

- Globale reisverzekering : € 45,50 
- Annuleringsverzekering : € 38,50 

 

 

Inschrijven voor deze mooie reis kan je doen door een voorschot te betalen van € 400,00 per persoon op onze 
rekening BE36 7360 1437 7181 van wandelclub Hanske de Krijger Oudenaarde vzw p/a Nestor De Tièrestraat 155 te 
9700 Oudenaarde met vermelding  “zomerreis 2022” en dit ten laatste tegen 20 februari 2022. Vermeld tevens de 
namen van de personen waarvoor u overschrijft. 
Indien u een globale-  en/of annuleringsverzekering wenst dient u dit bovenop het voorschotbedrag over te schrijven 
én te vermelden.  
Er zijn slechts 44 plaatsen beschikbaar. Als je zeker wil zijn van uw plaats wacht dan niet te lang om over te 
schrijven. 
Alle ingeschrevenen krijgen later nog gedetailleerde info over deze reis (vertrekuur, opstapplaats,…) 
 
Wie bijkomende vragen zou hebben omtrent deze zomerreis kan steeds terecht bij Patrick & Christa op het 
nummer 055/60.39.28 of via mail patrick.decraeye@telenet.be  

mailto:patrick.decraeye@telenet.be
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--------------------------------------- 

 

 

INSCHRIJFSTROOK VOOR BUSREIZEN 
We adviseren om online, via onze website, zich in te schrijven voor de busreizen. Dit is de snelste en 
meest eenvoudige manier. Wie geen computer of internet verbinding heeft kan nog gebruik maken van 
deze invulstrook. Je kan deze invulstrook opsturen naar Patrick Decraeye  Leideveld 5 te 9688 
Maarkedal. Graag ten laatste 1 week voorafgaand aan de datum van de busreis deze inschrijfstrook 
indienen! Let op bij het opsturen, doe het tijdig want de postdiensten hebben soms vertraging. 

BUSREIS :  aanduiden voor welke busreizen je wenst in te schrijven aub. 

O RIJKEVORSEL op zondag 13 maart 2022 
O CHAUDFONTAINE op zaterdag 21 mei 2022 
O LOMMEL op zaterdag 18 juni 2022 

Naam en voornaam …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer :   ………………………………………………… 

INSCHRIJFSTROOK VOOR CLUBFEEST op 12 febr ‘22 
We adviseren om online, via onze website, zich in te schrijven voor het clubfeest. Dit is de snelste en 
meest eenvoudige manier. Wie geen computer of internet verbinding heeft kan nog gebruik maken van 
deze invulstrook. Je kan deze invulstrook opsturen naar Jo De Tandt  Nestor De Tièrestraat 155 te 9700 
Oudenaarde . Graag ten laatste op 8 februari in ons bezit.  Let op bij het opsturen, doe het tijdig want de 
postdiensten hebben soms vertraging. 

- Volwassenen …………………..  x 42,00 euro = 
- Kinderen -12 jaar ………….. x 20,00 euro =  
- Niet-leden ……………………….. x 50,00 euro =  

Ik maak gebruik van waardebonnen voor een bedrag van : ……………………. 
(niet-leden kunnen geen waardebonnen gebruiken) 

Saldo over te schrijven op onze rekening BE36 7360 1437 7181 met vermelding “clubfeest 2022” 

Vermeld hier de namen van de ingeschreven personen 

Naam en voornaam …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer :   ………………………………………………… 
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Hoe kom je in contact met de club en waar 

kan je de meest actuele info terugvinden ? 
Via verschillende kanalen blijf je op de hoogte van de 
clubwerking. Dit ledenblad verschijnt 3-maandelijks, maar 
tussentijds publiceren wij de meest recente nieuwtjes op onze 
andere digitale kanalen. We sommen ze graag even voor u op:  

 

- Alle info over lidmaatschap, clubklassementen en algemene vragen mbt secretariaat, 
onze secretaris Jo helpt je graag verder : jo@hanskedekrijger.be 
 

- Heb je een ongeval gehad tijdens een wandeling? Neem contact op met Jo : 
jo@hanskedekrijger.be of 0479/41.12.49. Jo bezorgt jou de documenten voor de verzekering 
en geeft de nodige uitleg. 
 

- Je kan steeds met alle bestuursleden in contact komen : zie hun gegevens vooraan dit 
ledenblad 
 

- Wens je als medewerker eens mee te helpen tijdens een wandeltocht? Neem contact op 
met onze voorzitter José :  jose@hanskedekrijger.be 
 

- Voor alles over clubkledij neem je contact op met Patrick en Christa : 
christa.schittecatte@pandora.be of 0499/70.74.95 
 

- Info over inschrijvingen voor ééndaagse busreizen en zomerreis : Patrick en Christa : 
christa.schittecatte@pandora.be of 0499/70.74.95 
 

- Op onze site www.hanskedekrijger.be vind je een handig overzicht over de gehele 
clubwerking, alle info en inschrijfformulieren voor activiteiten en zoveel meer… Ontdek onze 
volledig vernieuwde site. 
 

- Onze club beschikt over 2 facebookpagina’s. 
o De officiële facebookpagina van de club: hier worden de activiteiten aangekondigd  
o De facebookpagina “Vrienden die wandelclub Hanske de Kijger leuk vinden” : hier kan 

je zelf je verhaal en foto’s van wandelingen posten of een leuke anekdote delen met 
de andere clubleden. 
 

- Op regelmatige tijdstippen (meestal) voor elke clubactiviteit sturen we een digitale 
nieuwsbrief. Je kan je inschrijven voor deze nieuwsbrieven via onze site. 
 

- Heb je een voorstel, een tip, een suggestie of heb je een talent dat nuttig kan zijn voor 
onze club mail gerust naar onze voorzitter : jose@hanskedekrijger.be  
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Onze sponsors 
Hierbij vermelden we graag de namen van onze adverteerders en bevelen we deze graag aan  

- BAKKERIJ PANDA 
- BNP PARIBAS FORTIS 
- KITOM FRUIT 
- APOTHEEK VANMEIRHAEGHE Kluisbergen 
- ’T KONINGSFRIETJE 
- MIETJE PUTTIES 
- HOEVESLAGERIJ NACHTERGAELE 
- HAMBURGERKRAAM JOHN SCHOTSAERT 
- TUINEN WOUTER COESSENS 
- BUS4YOU 
- OUTDOORJACKETS 
- MIK Kruishoutem 
- KAPSALON PATRICK DE RUYVER 
- VAKANTIEWONING d’ENAEMSCHE VIERSCHAERE 
- HUIDVERZORGING AQUA DÔME 
- ESTAMINET TER PAEMELE 
- JAN DEMARTELAERE 
- COLORA 
- THUISVERZORGING MIREILLE VERLOO 
- KINE@VLAAMSE ARDENNEN 
- BROUWERIJ ROMAN 

 

 

 

Nieuwjaarswens 

 

We wensen u graag het allerbeste voor 2022, met veel 
goesting, genot, plezier en liefde, maar vooral ook… een 
goede gezondheid !!!  En hopelijk een jaar zonder al te veel 
“corona- miserie”… 
Namens de voorzitter en het voltallige bestuur van wandelclub Hanske de Krijger. 

 


