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Brief van de voorzitter 
Beste wandelvrienden, beste leden, 

De lente, de natuur komt terug tot leven ! We kijken reikhalzend uit naar de mooie dagen die 

er aan komen. De bloesems en de blaadjes zullen weldra de natuur meer kleur geven. Na een 

lange donkere periode hebben we nood aan licht en buitenlucht. Hopelijk kunnen we weldra 

ook die vervelende coronaperiode achter ons laten en genieten van meer vrijheid. 

Helaas moesten we onze geplande activiteiten van het voorbije kwartaal andermaal 

annuleren. Laat ons hopen dat dit nu definitief voorbij is zodat we terug onze clubwerking 

tenvolle kunnen laten doorgaan.  

 

Onze eerste busreis sinds meer dan 2 jaar kon ondertussen wel reeds doorgaan. Met een dubbeldekbus waren we te gast in het 

mooie Rijkevorsel. Het was voor velen een blij terugzien van de wandelvrienden. De inschrijvingen voor de komende busreizen 

komen vlotjes binnen. Wie nog wil meegaan naar Chaudfontaine en Lommel wacht best niet te lang want er zijn nog slechts 

enkele plaatsen beschikbaar. 

 

Onze georganiseerde wandeltochten zullen terug van start gaan, eindelijk, na een lange tijd. We kijken er enorm naar uit! De 

eerste is gepland op zaterdag 16 april : onze Koppenbergtocht vanuit Melden. Een volgende tocht is gepland op zaterdag 4 juni: de 

Molentocht vanuit Mater. Beide organisaties zitten boordevol natuur en zijn niet te missen aanraders. Allen op post ! 

We voorzien vanaf dit jaar ook enkele nieuwigheden. Zo zullen we op zaterdag 30 april starten met onze WalkieTalkie-

wandelingen. Dat is de naam van goed georganiseerde groepswandelingen. We nemen dit initiatief en hopen hiermee onze leden 

bij dit groepsgebeuren te kunnen betrekken. Bedoeling is dat we deze activiteit een paar keer per jaar organiseren telkens vanuit 

een andere locatie. Bij deze een warme oproep om aan deze nieuwe activiteit deel te nemen. Het wordt alvast een leuke namiddag 

gecombineerd met een drankje en een hapje. Noteer ook zaterdag 27 augustus in uw agenda want dan wordt deze WalkieTalkie-

wandeling gekoppeld aan ons barbecuefestijn. 

Daarenboven organiseren we een nieuwe bijkomende tocht vanuit Ronse ! Ronse heeft zoveel moois te bieden. Jammer dat hier 

geen wandelclub meer is… Veel leden van de vroegere club Chatons sloten zich bij onze club aan. We willen deze nieuwe leden 

tegemoetkomen met een organisatie in hun eigen stad. We zijn ervan overtuigd dat deze “grensoverschrijdende” organisatie een 

meerwaarde voor onze wandelkalender zal betekenen en dat we hiermee tegemoetkomen aan de verwachtingen van heel veel 

wandelaars om de prachtige streek in Ronse te bewandelen. 

 

Onze club zet ook dit jaar zijn schouders onder het project “Te Gekke-wandelingen”. Deze campagne richt zich op de psychische 

gezondheidszorg. Via enkele wandeltochten over gans Vlaanderen wil men de psychische kwetsbaarheid waar vele mensen mee 

te kampen krijgen in de kijker stellen. Wij steunen dit project door de verkoop van chocolade-eitjes op onze Koppenbergtocht. De 

opbrengst hiervan schenken we aan het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost Vlaanderen. Laat ook uw goed hart zien 

en steun onze actie.  

Graag wil ik ook nog eens onze website in de kijker stellen. Wij stellen vast dat deze sedert de vernieuwing zeer veel wordt 

geconsulteerd. De inschrijvingen voor de busreizen via het online inschrijfformulier kennen veel succes en verlopen vlekkeloos. 

Maar ook tal van andere nuttige tools kan je op de site terugvinden, zoals het aangifteformulier bij een ongeval, een online 

bestelformulieren voor clubkledij,  de inschrijving voor de WalkieTalkie-wandelingen, enz… Kortom een goed uitgewerkt digitaal 

platform voor onze leden en een bron van informatie voor niet-leden die onze clubwerking willen ontdekken en misschien wel 

overwegen om lid te worden. 

Onze club blijft verder groeien met wekelijks nieuwe leden. We zorgen voor tal van clubactiviteiten en vernieuwingen. Ik hoop 

jullie te hebben overtuigd om aan deze clubactiviteiten deel te nemen. Op die manier blijft de verbondenheid met de club 

aanwezig en blijven jullie via de wandelsport in prima conditie. Geniet van de lente !! 

Uw  voorzitter, 

José  
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lidmaatschap 
 

 

 

 

 

 

 
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.  

LIDGELDEN 2022 : 

15,00 euro per persoon 
 

Wandelkalenderboek  “Walking in Belgium”  kan apart aangekocht 

worden aan   7,00 euro/stuk 

Lidgelden kunnen overgeschreven worden 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. 

Na overschrijving hoeft u verder niks te ondernemen. Wij maken een afspraak en  
regelen wij dat u de lidkaart, fles bier en eventueel de Walking 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 !! 
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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 : 

Hierbij een overzicht van alle clubactiviteiten het komende kwartaal APRIL – MEI - JUNI. 
Een warme oproep aan al onze leden om aan deze clubactiviteiten zoveel als mogelijk deel 

te nemen. Op die manier blijft de verbondenheid met de club aanwezig en blijven jullie via de 

wandelsport in prima conditie. Want wandelen is gezond voor lichaam én geest !! 

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  

- 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 ons clubfeest aan een 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 

 

- Zaterdag 16 april   KOPPENBERGTOCHT vanuit MELDEN 

- Zaterdag 30 april     WALKIETALKIE-wandeling vanuit MULLEM 

- Zaterdag 21 mei   BUSREIS naar CHAUDFONTAINE 

- Zaterdag 4 juni   MOLENTOCHT vanuit MATER 

- Zaterdag 18 juni   BUSREIS naar LOMMEL 
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Hierbij de namen van de nieuwe leden die zich het vorige kwartaal hebben aangesloten : 
 

De Prez Marie-Christine – Avelgem Temmerman Koen – Nazareth Capiau Isabelle – Maarkedal 

Goessens Rita – Oudenaarde D’Hoossche Katrien – Oudenaarde Gillesen Lore – Merelbeke 

Botteldoorn Peter – Kruisem De Craene Mieke – Eke De Groote Harry – Oudenaarde 

Van de Catsye William – Oudenaarde D’Haene Francis – Oudenaarde Baekelandt Sabrina – Oudenaarde 

Dick Kurt – Oudenaarde Librecht Dina – Oudenaarde Lecompte Ann – Ronse 

De Clercq Katrien – Oudenaarde Declercq Regina – Ronse De Winne Luc – Wortegem-Petegem 

De Clercq Febe – Oudenaarde Gabriëls Lionel – Ronse Verschueren Nadia – Wortegem-
Petegem 

Roos Samine – Ronse Kestelyn Gilbert – Oudenaarde De Winne Fenna – Wortegem-Petegem 

Desmarets Christian – Ronse Tack Jedidja - Oudenaarde Vanneste Véronique – Oudenaarde 

Rasquin Rutger – Oudenaarde Aelvoet Melanie – Oudenaarde Samyn Brigitte - Zulte 

Van Cauwenberghe Christine – 
Maarkedal 

Faignaert Katrien – Brakel  

Speelman Marilyn – Oudenaarde De Jaegher Veerle – Oudenaarde  

Van Driessche Thibeau Labarque Gino – Wevelgem  

Paelinck Luc - Kalken Moerman Arne - Moorsele  
 

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 was dit niet altijd evident maar nu de clubwerking 

terug op volle toeren zal draaien, kijken we ernaar uit om jullie 

beter te leren kennen. Indien jullie ondertussen vragen hebben 

over de clubwerking kunnen jullie steeds contact met ons 

opnemen.  

 

Momenteel telt onze club 854 leden. Onze grote wandelfamilie blijft steeds verder groeien ! 

Dit hoge aantal leden laat ons vermoeden dat ons clubrecord van vorig jaar verbeterd zal 

worden. Op naar de 900 !! Dank voor jullie vertrouwen in onze club.  
 

 

Ons clubfeest dat voorzien was in februari werd helaas door corona afgelast. Heel jammer… 

Een andere datum vinden waarbij een passende locatie nog beschikbaar is, is helaas niet zo evident. 

Daarom hebben we beslist om het clubfeest dit jaar niet meer te laten doorgaan.  

Om dit enigszins te compenseren voorzien wij deze zomer op zaterdag 27 augustus ons barbecuefestijn. 

Dit kan zeker een alternatief betekenen om samen met onze wandelvrienden gezellig samen te zijn met een 

drankje en een heerlijke barbecue.  
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Na Corona een nieuwe start !! 
 

 

 

 

 

 

 

Medewerkers 
Onze medewerkers zijn een belangrijke schakel bij de clubwerking. Met 

grote waardering en dank.  

We hebben medewerkers nodig voor verschillende taken, zoals bediening 

van dranken en eetwaren, voorbereidingen in de keuken (opwarmen soep, 

klaarmaken boterhammen,...) opruimen tafels, opkuisen zaal,…. 

Voelt u zich geroepen om eens mee te werken met ons? Geef gerust vrijblijvend een seintje. 

 

 

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 een warme oproep doen om eens 

mee te helpen bij een wandelorganisatie. Neem gerust contact op met José. 

(jose@hanskedekrijger.be) of vul het online formuliertje in op onze website. Medewerkers 

worden beloond met een waardebon die ze kunnen gebruiken voor ofwel een gratis busreis, 

aankoop clubkledij, deelname aan het clubfeest of deelname aan de WalkieTalkie wandelingen. 

Sinds maart 2020 zijn we in de ban van corona. Nu meer dan 2 jaar later zien we eindelijk 

een beetje licht aan het einde van de tunnel. We mogen hopen dat het weldra beter zal 

worden, vooral met de lente en de zomer in het vooruitschiet… Maar toch zijn we nog op 

onze hoede wat de het najaar brengt… 

Het is welletjes geweest. Onze clubwerking stond gedurende 2 jaar op een zeer laag pitje. 

Bijna alle activiteiten werden afgelast op 4 wandelingen na. Droevig was het, om telkens de 

gemaakte verwachtingen te moeten loslaten. Recent moesten we onze Kerstwandeling, onze 

Prosper De Maeghtwandeling en ons clubfeest annuleren. “Nood breekt wet” en we hebben 

de beslissingen van hogerhand opgevolgd. Tenslotte gaat gezondheid en bescherming boven 

alles.  

 

Vandaag kijken we met volle verwachtingen en met véél ambitie naar de toekomst. 

Na regen komt zonneschijn! We hebben veerkracht getoond en komen er sterker uit ! We 

hebben nieuwe lijnen uitgezet en staan met ons bestuur paraat om onze club nog méér op 

de kaart te zetten. Zo hebben we met de WalkieTalkie-wandelingen een totaal nieuw concept 

bedacht waar we willen inspelen op het groepsgebeuren en de sociale contacten die 

hiermee verbonden zijn, want dit is toch wel een belangrijk aspect binnen de wandelsport. 

Ook gaan we over de stadsgrenzen met onze club. We organiseren op zondag 9 oktober een 

mooie natuurwandeling in Ronse. We verleggen hiermee letterlijk onze grenzen om variatie 

en vernieuwing aan te bieden. 

Verder wordt de digitalisering verder uitgewerkt. Onze site bevat vele digitale instrumenten 

om het onze leden gemakkelijk en efficiënt te maken. Maak er gerust gebruik van.  

 

We hebben voor de komende 3 maanden een mooi programma in petto. Met 2 

wandelorganisaties, 2 busreizen en de WalkieTalkie-wandeling is er voor elk wat wils.  

Hopelijk kunnen we jullie overtuigen om deel te nemen aan deze clubactiviteiten en kunnen 

we na een lange periode elkaar terugzien ! 
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We starten met een totaal nieuwe clubactiviteit, genaamd WalkieTalkie-

wandelingen. Die naam is de samensmelting van Walking (wandelen) en 

Talking (praten) en verwijst naar het concept van goed georganiseerde 

groepswandelingen. 
Tijdens het wandelen in groep ontmoeten we medewandelaars en slaan we een praatje en zo worden de 

sociale contacten onderhouden. Na de lange periode van inactiviteit door corona is dit meer dan nodig. 

We nemen dit initiatief en hopen hiermee onze leden bij dit groepsgebeuren te kunnen betrekken.  

Bedoeling is dat we deze activiteit een paar keer per jaar organiseren telkens vanuit een andere locatie. 

Onze eerste WalkieTalkie-wandeling zal doorgaan op zaterdag 30 april 2022. 

We starten vanuit de parochiezaal van MULLEM, Mullemplein (aan de kerk)   

- We wandelen in lusvorm richting LEDE. Er is keuze uit 2 afstanden : ca 5 km of ca 13 km 

- starturen : voor de 13 km – om 14u00  / voor de 5 km – om 14u30 

- Er is géén uitpijling. De wandelingen worden begeleid door onze parcoursbouwers. 

- De kleinste afstand op gematigd tempo, de grote afstand houdt een hoger tempo aan. We proberen 

zoveel mogelijk in groep te blijven. 

- Voor de grote afstand is er onderweg een rustpost voorzien waar een drankje genuttigd kan worden 

- Er wordt afgestempeld in de wandelboekjes en deze wandelingen tellen mee voor clubklassement. 

- Deze wandeling is voor leden en niet-leden 
 

Kostprijs voor deelname =  6,00 euro of  1 medewerkers waardebon. 

Wat is inbegrepen : 

 Inschrijving wandeltocht 

 3 bonnetjes voor een drankje (gewone consumpties) 

 1  broodje Breydelspek met saus naar keuze  (na de wandeling) 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk ! Dit kan via het online inschrijfformulier op onze site of kan ook 

telefonisch bij onze secretaris Jo op het nummer 0479/41.12.49 en dit ten laatste tegen dinsdag 26 april. 

Betalen gebeurt de dag zelf bij aanvang van de wandeling. 

 

NIEUWE CLUBACTIVITEIT !! 

Noteer ook reeds de datum van onze volgende WalkieTalkie wandeling =        

zaterdag 27 augustus vanuit Mater. Deze WalkieTalkie wandeling gaat dan 

gepaard met onze ZOMERBARBECUE !    Méér info in ons volgend ledenblad. 
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Programma wandeltochten 2022 
datum Naam tocht Startplaats 

 

Starturen 
aankomst 

afstanden 

Zondag               
6 februari 

Prosper De Maeght wandeling 
 

WERD GEANNULEERD ! 

OC De Meesterschool te 
Eine (nieuwe zaal) 

7u30 – 15u 
 

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 

Zondag  
9 oktober 

Hanske in Ronse 
 

 

De Spil 
Lorettestraat 190 
RONSE 

7u30 – 15u 
 
Aankomst  
voor 17u30 

5-10-15-20-25 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 

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 busreizen voor het najaar bekend.  

Zie verder in dit ledenmagazine voor meer informatie en hoe men zich kan inschrijven.  
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 Eigen wandelorganisatie 

Op zaterdag 16 april 2022 
startplaats :    Dorpshuis De Linde – Berchemweg 250 te Oudenaarde - Melden 

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

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

Parcoursbouwer :    Jean-Bernard Dekoker 

 

Alle afstanden vertrekken via de Berchemweg. De 10 

km gaat links en maaakt samen met de 24 en 30 km, 

eerst een plaatselijke lus in Melden via de 

Scheldemeersen. De overige afstanden 5 – 15 – 18 

gaan rechts via een wandelpad naar de voet van de 

Koppenberg (de bult van Melden). 

Na de bult te hebben beklommen, kunnen we 

genieten van het prachtige vergezicht. De 5 en 10 km 

komen via rustige wegen terug naar de startplaats.  

De 15 – 18 – 24 en 30 km gaan verder via het 

Koppenbergbos -hopelijk kunnen we genieten van de 

bloeiende boshyacinten-  en het Spijkerbos naar de 

rustpost in Zulzeke. In de rustpost maken de 18 en 24 

km één plaatselijke lus, de 30 km maakt twee 

plaatselijke lussen. 

Alle afstanden komen via rustige paden en landelijke 

wegen terug naar de startzaal in Melden. 

Prachtige natuurwandeling !! 

 

 

 

 

           
Vergeet niet : 1e tocht van onze spaarkaartactie. Vraag uw spaarkaart !! 

Steun ons clubproject “Te Gekke – 
wandeling”. Ten voordele van de 
mentale gezondheidszorg. 
Verkoop van zakje paaseitjes voor 
slechts 5,00 euro. (zie ook p 25) 
 

BOSHYACINTEN in KOPPENBERGBOS 
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Eigen wandelorganisatie 

Op zaterdag 4 juni 2022 
startplaats :    KBO-school – Materplein 15 te Oudenaarde - Mater 

Afstanden :    6-12-18-24-30 km 

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

Parcoursbouwer :    Jean-Bernard Dekoker 

De Molentocht gaat door in Mater, de meest landelijke deelgemeente 

van Oudenaarde, ideaal om te wandelen langs de vele rustige wegen 

en kerkwegels. Juni is één van de mooiste maanden om te wandelen, 

ideaal om de groene natuur te gaan ontdekken vanaf onze startplaats 

achter de kerk in de KBO-school te Mater. 

Alle afstanden vertrekken samen langs de brouwerij “Smisje” 

(opgericht in 1995 te Assebroek bij Brugge en verhuisd naar Mater in 

2009) naar de kleinste gemeente in Oost- Vlaanderen : “Horebeke”. 

Onderweg komen ze langs de “Tissenhovemolen” , (momenteel in 

restauratie) die reeds in het jaar 1218 als ‘molendinum de vento quod 

situm est juxta villam de Materne’ werd vermeld. Zijn huidige toestand 

dateert waarschijnlijk van 1787. De kleinste afstand keert na de rust in 

parochiezaal “De Kroon” terug naar de startplaats. 

De 12, 24 en 30 km maken hier een lus richting Korsele. Dit is een 

gehucht van Horebeke, ook wel de geuzenhoek genoemd en is één van 

de weinige plaatsen waar nog altijd een protestantse gemeenschap is. 

Zij hebben ook hun eigen charmante protestantse kerk en 

begraafplaats. Na de rust keert de 12 km samen met de 6 km terug 

naar Mater.  

De 18, 24 en 30 km wandelen na de rustpost in Horebeke richting Schorisse via de 

Haaghoek. De Haaghoek wordt vaak opgenomen in het parcours van de Vlaamse 

voorjaarsklassieker in het wielrennen, waaronder de Ronde van Vlaanderen en de 

Omloop Het Nieuwsblad, de kasseistrook is zo'n 1700 meter lang. Onderweg komen 

ze langs de “Perlinckmolen”, de eerste meldingen dateren van het jaar 868. 

De 30 km maken in Schorisse een lus via verschillende trage wegen en onverharde 

paden, onderweg komen ze langs de “Kasteelmolen” gelegen op de Maarkebeek.  

Na een verdiende rust in “De Wante” te Schorisse keren de 18, 24 en 30 km terug 

via de beklimming van de “Varent” naar de startplaats te Mater.  

 UNIEKE LANDELIJKE TOCHT !!! 

DE HAAGHOEK  

PERLINCKMOLEN  
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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 ’s morgens op de bus. 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.  

Wij vragen om zich tijdig in te schrijven voor de busreis, graag uiterlijk 1 week op voorhand. Dit laat ons toe te om 

de gepaste autocar(s) te reserveren bij de busmaatschappij.  

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  
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onder voorbehoud van coronamaatregelen…

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. 

 

 

Zomerreis 
De periode voor inschrijvingen van onze zomereis naar het Lago Maggiore is afgelopen.  

Al wie is ingeschreven zal nog een mail of brief ontvangen met de vraag om het saldo over te 

schrijven. Alsook zal hier alle praktische informatie over deze reis worden meegedeeld. We 

kijken alvast naar uit naar deze zonnige bestemming !! 

 

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 2 busreizen is nog mogelijk. Doch wacht niet te lang want 
de plaatsen zijn beperkt. 
Liefst inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.hanskedekrijger.be  
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Website 
Onze nieuwe website staat ondertussen al enkele maanden online. We 

merken dat hier zeer veel gebruik wordt van gemaakt. Het is een handig 

instrument 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. Vanaf heden kan je er trouwens ook een online 

bestelformulier voor onze clubwinkel terugvinden alsook de documenten die moeten ingevuld worden 

bij een ongeval. Kortom, de nieuwe site is een digitaal platform met alle info die zeer actueel wordt 

bijgehouden. 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. 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  

NOTEER NU REEDS IN UW AGENDA !!      
 

ZOMERBARBECUE op zaterdag 27 augustus – dit in combinatie met 

onze WalkieTalkie-groepswandelingen. (zie ook eerder in de ledenblad op pagina 7). 

In navolging van de vroegere feesten komen we na 2 jaar onderbreking door corona 

terug met onze jaarlijkse zomerbarbecue.  

Wij voorzien een dag vol plezier, ontspanning en een lekkere barbecue. 

Iedereen is welkom, zowel leden als niet-leden, sympathisanten, …  

Zoals gewoonlijk zullen onze medewerkers gratis kunnen deelnemen, dit als teken van 

dank en waardering voor hun hulp op onze wandelorganisaties. 

We voorzien in de namiddag alvast enkele mooie groeps-wandelomlopen. 

Dit alles gaat door te MATER !       Meer info in ons volgende ledenblad. 
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Datum Club-plaats-afstanden A B C D E

Wandelclub Koekelare

Blarentocht - Koekelare : 4-7-9-13-18-22-31-42-50 km

De Winkelse Stappers 

28e Lentetocht - Sint-Eloois-Winkel : 6-12-18-25-30 Km

WSV De Kadees vzw 

Rondom Aaigem - Aaigem : 8-12-20 Km

De 12 uren van Lauwe 

Leietocht - Lauwe : 4-7-14-21 Km

vzw 'Op Stap Door Nukerke' 

Zevenbundertocht - Nukerke : 4-7-11-15-18-22 Km

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

18e Kunsttocht- Machelen : 6-10-15-20-25 Km

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 

Koppenbergtocht - Melden : 5-10-15-18-24-30 Km 

Padstappers Geraardsbergen vzw 

Mattentaarttochten - Priortrofee - Geraardsbergen : 6-8–10-12-14-16–18-22-26-32-42 Km

WSV Egmont Zottegem vzw 

Spek en eieren Midweekwandeling - Velzeke - Ruddershove : 7-10-14-18-21 Km

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

Vlaanderen Wandelt Lokaal in Deinze - Hansbeke : 4-6-8–12-14-16 Km

De Randstappers 

Vlaanderen Wandelt Lokaal in Brakel - Brakel : 6-12-18 Km

De Textieltrekkers vzw Vichte 

18e Grastocht - Ingooiegem : 6-12-18-24 Km

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 

Husdinetocht - Destelbergen : 6-9-12-15-18-24-30 Km

Hanske de krijger Oudenaarde vzw

WalkieTalkie Groepswandeling Lede: 6-12 Km (zie clubblad voor meer info)

Burchtstappers Herzele vzw 

Lentewandeling - Herzele : 5-7-10-12-14-18-24-34 Km

De Randstappers 

4e Dwars door Horebeke - Horebeke : 6-12-18 Km

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

34e Lozermeitocht - Kruishoutem : 6-10-15-21-30 Km

Florastappers Gent vzw

Vrijbuiterstocht - Dikkelvenne : 6-9-12-16-21 Km

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

24e Basiel De Craenetocht - Bachte-Marie-Leerne : 6-10-15-20 Km

WSV Land van Rhode vzw

33e Lentetocht - Sint-Lievens-Houtem : 5-7-10-14-18-21-25-30 Km

WSV Egmont Zottegem vzw

Pannenkoek Mikado midweekwandeling - Zottegem : 7-10-14-18-21 Km

10/04

17/04

Wandellijst

02/04

03/04

Dit is de wandellijst van:

Voorkeurkalender
April - Mei - Juni 2022

30/04

Naam

A: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

24/04

27/04

30/04

24/04

20/04

16/04

06/04

08/04

09/04

01/05

07/05

15/05

18/05

14/05

08/05

01/05
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Datum Club-plaats-afstanden A B C D E

Busreis

Marche de printemps - Chaudfontaine : 4-6-12-21 Km

Op Stap Zwalm 

6e Molentocht - Zwalm : 6-12-18-24-30 Km

WSV Egmont Zottegem vzw 

27e Egmonttocht - Zottegem : 6-12-18-24-32-42-50 Km

WSV De Kadees vzw

Faubourgtocht - Baardegem : 8-12-20 Km

WSV Wetteren

28e Herdekingstocht A. De Maesschalck - Wetteren : 6-12-15-18-24 Km

De Textieltrekkers vzw Vichte 

3e Rondom Grijsloke - Gijzelbrechtegem : 7-15-17-24 Km

Brugsche Globetrotters vzw

1e Herdenkingstocht Eric Schreel - Assebroek : 6-7-14-21 Km

De Trekvogels Boekhoute vzw

2e Verloren Vissersdorptocht- Boekhoute: 7-11-14-24 Km

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw

Molentocht- Mater : 6-12-18-24-30 Km

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

36e Vriendschapstocht - Petegem-aan-de-Leie : 5-10-15-20-25 Km

Padstappers Geraardsbergen vzw

Gaverswandeling - Priortrofee -  Onkerzele : 7-10-12–16-22-26-32 Km

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 

39e Sloebertocht- Zwalm : 6-10-15-21-36-60 Km

Wandelclub De Lachende Klomp vzw

35e Wase Poldertochten- Sint-Gilles-Waas : 6-12-16-21-30 Km

WSV Land van Rhode vzw 

2e Kluizentocht - Scheldewindeke : 6-10-14-18-21 Km

WSV Egmont Zottegem vzw 

Spaanse midweekwandeling- Strijpen : 7-10-14-18-21 Km

Busreis: W.S.V. Milieu 2000 Lommel 

Tocht ter 7 heerlijkheden - Lommel: 5-9-13-17-21–30 Km

Wandelclub Gasthofstappers vzw

De Klingse Bostochten - De Klinge : 6-10-15-20-25-30 Km

t Wandel Voetje vzw

Zilverbergstatietocht - Rumbeke: 4-6-12-18 Km

vzw 'Op Stap Door Nukerke'

Vlaamse ardennentocht - Nukerke : 4-7-11-15-18-22 Km

De Waterhoekstappers Heestert 

Guldensporentochten - Avelgem : 4-7-14-21-30-42 Km

Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw

14e Meersentocht - Schellebelle : 4-8-12-18-25-30 Km

WSK Marke vzw

47e Voettocht der Vlasstreek - Sint-Denijs : 6-12-18-25-30 Km

De Textieltrekkers vzw Vichte 

18e Hooitocht- Deerlijk : 6-12-18-24 Km

Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 

43e Reigertocht - Lovendegem : 6-10-12-16-18-23-30 Km

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 

Midweektocht in memoriam Leonard Van de Velde - Zingem : 6-10-15-21 Km

Totaal aantal tochten

Totaal aantal kilometer

29/05

29/05

26/05

28/05

21/05

22/05

05/06

06/06

04/06

31/05

01/06

30/03

28/06

26/06

25/06

18/06

19/06

22/06

25/06

11/06

12/06

15/06

26/06

27/03

14/06
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Datum Club-plaats-afstanden A B C D E

… / …

… / …

… / …

… / …

Naam

A: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

Wandellijst

… / …

… / …

Dit is de wandellijst van:

Wandellijst buiten de voorkeurkalender
April - Mei - Juni 2022
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Datum Club-plaats-afstanden A B C D E

Totaal aantal tochten

Totaal aantal kilometer

Aantal tochten

A

B

C

D

D

Algemeen totaal April - Mei - Juni 2022

… / …

Aantal Km

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …

… / …
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Wandellijsten en clubklassement 
Op 1 januari zijn we opnieuw met het clubklassement gestart! 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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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. of via het 

online bestelformulier op onze site. 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 LENTE & ZOMERPERIODE 

Bestellen van clubkledij kan 
vanaf nu via het online 
bestelformulier op onze site. 
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Cursiefje   

Daar is ze dan eindelijk: de lente! Na 2 donkere jaren van afstand, 
quarantaine, mondmaskers, op en neergaande coronacijfers voelen 
we ons vrijer dan ooit tevoren. Alhoewel, een zwart spook bedreigt 
onze wereldvrede, maar daar trekt moeder natuur zich niks van aan. 
Het leven borrelt uit de grond in de felle kleuren van groen, geel, paars, wit. Bomen hervinden hun levenslust, en wij 
doen schuchter, nog ietwat afstandelijk, mee. 

De eerste zonnestralen doen ons in actie komen, op een andere manier dan in onze jeugd maar de kriebelende 
tintelingen zijn er en we genieten ervan.  

In mijn kinderjaren was de aankomende lente een spectaculaire tijd. Het eerste teken van die tijd was het askruisje, 
het begin van de vasten. 

Eens de dagen langer werden en de temperatuur steeg, was het alle hens aan dek: beddengoed werd buiten op de 
wasdraad uitgehangen, matrassen geklopt, alle meubels verschoven en geboend. Ramen werden binnen en buiten 
grondig gekuist. In de leefkamer kreeg ook het plafond een wasbeurt want de winterse stook had daar zijn sporen 
nagelaten, ook gordijnen en draperieën kregen een verhelderend sopje.  

De kamerplanten werden buiten gezet, het winterstof eraf gespoten en waar nodig werd er verpot. Geen potaarde uit 
zakken, nee, we gingen met emmers en zakken op stap om uit de stammen van oude vermolmde stronken de 
verpulverde grond te halen. En dat deed de planten wonderlijk goed, moeder was heel fier op haar sanseveria’s, 
lidcactussen, vingerplanten, graslelies, bromelia’s, clivia’s enz. 

Pasen naderde, we zaten veel in de kerk. Witte Donderdag met de voetwassing, Goede Vrijdag met zijn uren durende 
lange lezingen, de minuut ingetogen stilte om 15u en de klokken die naar Rome vertrokken. Op Paaszaterdag klopte de 
biechtvader lange uren in zijn biechtstoel, achter het ijzeren raster, want ook de ziel moest worden witgewassen. Met 
een paar Onze Vaders en een tiental Weesgegroetjes was ook deze klus zo geklaard. En dan was het Pasen! Vader 
kleurde de eitjes door ze te koken met cichorei en verstopte die samen met de chocolade eitjes. Stiekem loerden we 
waar hij deze verstopte. 

De Paasmis met de terugkomst met de klokken van 
Rome was een waar feest: iedereen op zijn Paasbest 
naar de kerk, ingetogen de communie ontvangen om 
dan thuis met de hele familie het Paasfeest te 
vieren. 

Het hele ritueel van Pasen, ook de grote 
lenteschoonmaak is niet meer van deze tijd. We 
kuisen het hele jaar door en veel kerken zijn dicht. 
Maar dat hele gebeuren, elk voorjaar opnieuw, heeft 
zijn sporen nagelaten in heel dankbare 
herinneringen waar we met ietwat heimwee aan 
terug denken.  

Gaan onze kinderen en kleinkinderen ook zo’n aangename herinneringen hebben aan de lente? Of zijn de hedendaagse 
lentetintelingen van een totaal andere aard dan die van de oudere generatie?                                                                                                                           

                                                                                                                                                       Zoë 

Een cursiefje is een deels 
verhalend, deels beschouwend 
prozastukje. Het gaat over een 
verschijnsel of voorval uit het 
alledaagse leven, dat scherp wordt 
geobserveerd en met humor wordt 
belicht. Het cursiefje dankt zijn 
naam aan de cursieve letter waarin 
het stukje verschijnt. 
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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 lo@ethias.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. 
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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.  

 

De federatie startte 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 en op het ankerpunt 

van Vlaanderen Wandelt in Heusden-Zolder zijn er 8 punten te verdienen 
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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.  

 

 

Overlijden 
Het bestuur van wandelclub Hanske de Krijger biedt zijn oprechte deelneming aan bij het 

overlijden van: 

- Mevr. Lieve Commere (°1972 - +2022) echtgenote van dhr. Frank Soetens. Dochter 

van wijlen Linda Polfliet en zus van Eddy & Ingrid Commere – Balcaen (leden van onze 

club) 

- Dhr. Franky Ronsse (°1966 - +2022). Lid van onze club. 

  
 

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 16 april). 

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.  

 

 

 
Wie zijn wandelboekje had binnengebracht voor de rugzak of poncho van de speciale 

Limited Edition-actie van de federatie en deze nog niet heeft afgehaald kan dit alsnog 

doen bij ons secretariaat tijdens onze Koppenbergtocht op zaterdag 16 april.  
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Hanske gaat over de stadsgrenzen !  
  

Met onze club organiseren we een nieuwe 

bijkomende wandeltocht vanuit Ronse ! 

Ronse heeft zoveel moois te bieden. Jammer dat 

hier geen wandelclub meer is… 

Veel leden van de vroegere club Chatons sloten 

zich aan bij onze club, en ook daarom willen wij 

deze nieuwe leden tegemoetkomen met een 

organisatie in hun stad. 

We kiezen resoluut voor de mooiste natuuromgeving, namelijk het Muziekbos. Samen met het 

aansluitende St-Pietersbos is dit ruim 100 hectare pure natuur ! Een échte beleving. 

Deze tocht zal doorgaan op zondag 9 oktober 2022, dus volop genieten van de 

herfsttaferelen! 

We starten in parochiezaal De Spil aan de Lorettestraat te Ronse, van hieruit duiken we bijna 

onmiddellijk het Muziekbos in. Er is 1 rustpost voorzien in het zaaltje te Louise-Marie. 

Voorziene afstanden zijn 5-10-15-20-25 km. 

Starten vanaf 7u30 tot 15u. 

We zijn ervan overtuigd dat deze “grensoverschrijdende” organisatie een meerwaarde voor 

onze wandelkalender zal betekenen en dat we hiermee tegemoetkomen aan de verwachtingen 

van heel veel wandelaars om de prachtige streek in Ronse te bewandelen. 

Noteer alvast zondag 9 oktober in uw agenda ! 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MUZIEKBOS RONSE  
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We weten allemaal dat bewegen noodzakelijk is om fysiek 

gezond te blijven. Maar wist je dat het ook heel wat mentale 

voordelen heeft? Wandelen (en bewegen in het algemeen) 

verbetert niet alleen je humeur, het vermindert ook stress, 

depressieve klachten en angst! 

Wandelen is één van de meest laagdrempelige 

bewegingsactiviteiten die er bestaan. Door te wandelen zet je 

een stap naar een betere psychische, lichamelijke én sociale 

gezondheid. Elk vanuit hun eigen missie en visie willen Te 

Gek!?, Parantee-Psylos vzw en Wandelsport Vlaanderen vzw 

hieraan bijdragen en verenigen ze hun krachten in de 

organisatie van "Te Gekke Wandelingen". Zo komt psychische kwetsbaarheid niet enkel onder de aandacht, maar kan 

iedereen op zijn of haar niveau ook een stap zetten naar een betere geestelijke gezondheid. 

Redenen genoeg dus om de handen in elkaar te slaan en iedereen op te roepen om de (wandel)schoenen aan te 

trekken. Zo willen we niet alleen psychische kwetsbaarheid meer bespreekbaar maken, maar kan iedereen ook op zijn 

of haar niveau een stap zetten naar een betere geestelijke gezondheid. Beweging wordt immers geassocieerd met een 

betere mentale gezondheid, ongeacht leeftijd, ras, geslacht, inkomen en opleidingsniveau. 

Onze club zet zijn schouders onder dit project ! 

Concreet betekent dit dat wij met de verkoop van 

chocolade-paaseitjes het project van Centrum 

Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost 

Vlaanderen zullen steunen.  

Deze chocolade-eitjes 

zullen te koop 

aangeboden worden op 

onze Koppenbergtocht 

op 16 april. Laat uw goed 

hart zien en steun onze 

actie.   
 

Slechts 5,00 euro voor een zakje 

paaseitjes. 

Steun ons clubproject ten voordele van 
de mentale gezondheidszorg ! 

Iedereen kan in het leven wel eens te maken hebben met 

psychische of psychiatrische problemen. 

Meestal komt men er op eigen kracht of met de hulp van 

vrienden of familie weer bovenop. Dit lukt echter niet altijd. 

Mensen komen meestal naar het CGG omdat andere 

hulpverleners zoals een huisarts, het CLB, een 

thuisbegeleider… dit nodig vinden. Het CGG hulp op de 

tweede lijn. Het CGG ZOV vzw biedt zorg aan kinderen, 

jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met psychische 

en psychiatrische problemen. 

In totaal werken er een 75-tal gemotiveerde en 

enthousiaste medewerkers in het CGG ZOV. Ze werken in 

multidisciplinaire teams, verspreid over de verschillende 

vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, 

Ronse en Zottegem om hoogwaardige kwalitatieve zorg te 

bieden voor de mensen uit deze regio.  
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Oost-Vlaamse BIERGORDEL 

Na 2 jaar onderbreking door corona 

zullen we het samenwerkingsverband 

van de Biergordel terug opstarten. Het is 

speciaal bedoeld voor de lange-

afstandswandelaars die beloond worden 

bij deelname aan meedere tochten van 

dit samenwerkingsverband. Samen met 

onze club zijn het de Scheldestappers uit 

Zingem, de Padstappers uit 

Geraardsbergen en Land van Rhode uit 

Oosterzele die deel uitmaken van deze 

samenwerking. De 4 clubs bieden elk 

een lange-afstandswandeling van 50 km 

aan. Bij elke tocht wordt er een gratis biertje aangeboden. 

Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke stempelkaart.  

Wie aan de 4 tochten deelneemt ontvangt een bierpakket en een speciaal aandenken. 

 

Start-to-Walk 
Lange afstanden van 25,30,42 tot zelfs 50 en 60 km….Het kan, het mag en het moét voor diegenen die graag veel en 

lang wandelen. Maar wat met de beginnende wandelaar die wil kennis maken met de wandelsport? Wordt die niet te 

dikwijls vergeten…? 

Heb je zin in een kort wandeltochtje? Wil je gewoon 
eens uitwaaien en je hoofd leegmaken. Moet je het 
wat kalmer aandoen? Wil je starten met wandelen 
en dit langzaam opbouwen? Ben je herstellende na 
een operatie? 
Onder de noemer “Start to Walk” nemen we steeds 
een kleine afstandswandeling op in ons 
programma. 
Het is de bedoeling dat we ook een laagintensieve 
wandeling aanbieden voor jong en oud. Zoals onze 
andere tochten is dit ook een uitgepijlde wandeling. 
De afstand is 4 à 5km. Je kan dit op eigen tempo, 
alleen of met vrienden beoefenen.  
 
Wil je het ook eens proberen. Kom gerust langs op één van onze tochten en maak kennis met een deugddoende vorm 
van gezonde ontspanning.  
 

11 juni 2022 – SLOEBERTOCHT  -- SCHELDESTAPPERS ZINGEM 

9 juli 2022 – ADRIAAN BROUWERTOCHTEN -- HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE 

6 augustus 2022 – ADRIAANSTOCHT –- PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN 

24 september 2022 – DELIRIUMTOCHT –- LAND VAN RHODE OOSTERZELE 



 
27 

’t Krijgerke   april – mei - juni  2022 

Een Hanske in de kijker 
 
Aan jou, beste lezer, bieden we in deze rubriek een inkijk in het leven van één van de vele leden van onze 
wandelclub. Zoveel leden, evenveel unieke levensverhalen…. 
We plukken er een Hanske uit (of een Hanskes-koppel zoals vandaag), gaan op bezoek en luisteren goed.  
Wie is de mens achter die wandelaar? Waarmee is het figuurlijke rugzakje van dat Hanske gevuld? 
Wat heeft deze wandelliefhebber ons te vertellen? 
We laten je meeluisteren, meekijken, meeproeven van dat heel eigen stukje levensweg. 
 
 
De Walking binnen handbereik 
 

 

De overgang van oud naar nieuw lijkt nog maar pas 
verteerd… En toch… Enigszins verwonderd en een 
beetje ontsteld constateer ik dat maand 2 van het 
nieuwe jaar er na vandaag al op zit. 
Op de scheurkalender prijkt maandag 28 februari. 
Het is een zonovergoten dag, en ik heb een 
afspraak met ‘Een Hanske’: Lydie De Stoop uit 
Wortegem. 
Lydie is pas sedert midden vorig jaar lid van onze 

wandelclub. Een fris, nieuw, jong lid dus 😉.  

Pas toegekomen springen de Walking 2022 én het 
wandelboekje in het oog. Ze liggen binnen 
handbereik op tafel. Mijn spontane vermoeden 
wordt snel bevestigd: Lydie is een fervente 
wandelaarster (geworden). 
 
 
Zulte als bakermat 
 
Lydie °1957 groeide op in een eenvoudig 
arbeidersgezin in Zulte samen met haar twee jaar 
oudere broer. 
Vader was schrijnwerker, moeder ‘diende’ bij een 
notaris, en zorgde later voor kinderen bij mensen 
thuis. 
Vrijheid van studiekeuze was er voor Lydie niet 
echt. De richting Snit en Naad was voorbestemd 
voor haar, en de broer ging vanzelfsprekend naar 
het VTI. Lydie behaalde op haar 20ste het 
technische diploma ‘atelierleidster’. Hoewel dit niet 
echt haar roeping was, ging ze met dit diploma snel 
aan de slag. De tanende textielnijverheid zorgde 
evenwel voor een korte loopbaan hierin.  
Lydie verloor beide ouders aan die ene vreselijke 
ziekte waar iedereen bang voor is. Haar mama werd 
amper 50. Haar vader mist ze al 21 jaar. Het te 
vroege verlies blijft knagen, tot op vandaag. 
 
Een onverwachte wending 
 
Lydie stapte op haar 21ste in het huwelijksbootje en 
kreeg twee zonen: Kristof en Steven. Dit huwelijk 
hield 20 jaar stand, en eindigde toen… Dit was niet 
haar keuze, en het luidde een bijzonder moeilijke 
periode in. Waar Lydie zich de voorgaande jaren 
steeds ten dienste had gesteld van de kinderen en 

het gezin (de eigen loopbaan op een zijspoor), 
moest ze het nu in haar eentje zien te redden. 
In die periode kreeg Lydie de opportuniteit om te 
werken als tandartsassistente in een 
eenmanspraktijk te Deinze. Het plotse aanbod 
overrompelde haar. Zonder voorkennis, zonder 
scholing, zonder enige knowhow in het metier 
waagde ze de sprong. De eerste maanden waren 
heftig en het was flink doorzetten. Gelukkig bleek de 
tandarts een goede leermeester te zijn. Ze raakten 
goed op elkaar ingespeeld en runden zo samen de 
praktijk en wel 24 jaar lang. Er werden veel lange 
dagen gemaakt. In juni vorig jaar stopte dit 
levenswerk. Zowel de tandarts als Lydie waren toe 
aan hun welverdiende pensioen. Lydie is zichtbaar 
ontroerd als ze vertelt over de vele dankbetuigingen 
en blijken van waardering van de patiënten in hun 
laatste werkdagen. Hartverwarmend! 
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Verhuis naar Wortegem 
 
In 2002 kwam Patrick in het leven van Lydie, hij 
werd haar nieuwe liefde.  Na ettelijke jaren met elk 
hun eigen stekje besloten ze zo’n tien jaar geleden 
om samen een huis te bouwen in het Noordbos te 
Wortegem. Het werd een moderne, strakke woning 
in een rustige wijk, gelegen tussen de landerijen. Op 
zo’n heldere dag als vandaag werpt de zon 
ongegeneerd haar stralen binnen door de grote 
glaspartijen. Een zorgvuldig gekozen schilderij aan 
de muur, enkele kunstvoorwerpen, ze komen extra 
tot hun recht. 
 
 
Een passie voor gezonde voeding 
 
Als ik naar de hobbys van Lydie pols, dan gaat onze 
blik spontaan naar de wel heel grote boekenwand 
centraal in de woonkamer. “Patrick is een 
boekenfanaat, én dit zijn lang niet de enige boeken 
in huis…” zegt Lydie bijna verontschuldigend. 
Maar in die wand vind je ook een stapel 
kookboeken en dit is dan Lydies boetiek. Ze is dol 
op koken, met de nadruk op gezonde voeding. 
Onder het motto ‘We hebben maar één lichaam, en 
laten we dit koesteren’ zet Lydie vol overtuiging elke 
dag opnieuw een gezond en gevarieerd gerecht op 
tafel.  
 
 
Een warm hart voor kinderen 
 
Een andere passie zijn de kleinkinderen. Lydie is 
een trotse mammie van 3 meisjes en 1 jongen, 
tussen de 5 en de 10 jaar. Inspringen voor de oppas 
doet ze van ganser harte. Bij mammie Lydie gaan 
betekent bovenal véél aandacht krijgen én samen 
leuke activiteiten doen. Gevolg: de kleintjes komen 
supergraag.  Lydie houdt van de gezellige drukte al 
is het toch even herademen als de kapoenen terug 
de deur uit zijn. 
 
Het zien opgroeien van de eigen kinderen en de 
kleinkinderen catapulteert Lydie al eens terug naar 
de eigen jeugdjaren. Hoe anders is alles nu toch 
geworden. Terwijl zij zich als jong meisje 
‘gekortwiekt’ voelde, lees: lang niet alles kon en 
mocht bij haar zeer spaarzame ouders, stelt ze vast 
dat de volgende generaties zich heel 
vanzelfsprekend kunnen ontplooien.  
Haar zoon Kristof (40 j.) volgde ICT aan de 
hogeschool en runt samen met z’n vrouw een 
lingeriezaak in Zulte. Hij bekommert zich o.a. om de 
website en online verkoop en heeft hiermee de 
handen vol. Steven (37 j.) is partner van een 
advocatenkantoor in Roeselare, maar woont met z’n 
gezin in Waregem. 

Onmisbaar: het wandelen!  
 
En een derde passie is het wandelen? Lydie 
beaamt. Toen ze nog werkte wandelde ze al 
regelmatig: de trajecten met die zeshoekige bordjes.  
Ze was vastbesloten om zich aan te sluiten bij een 
wandelclub zodra ze gepensioneerd was. Zo 
geschiedde. Lydie maakte de keuze voor Hanske 
De Krijger omdat ze deze club linkt aan de mooie 
Vlaamse Ardennen. Van deze keuze heeft ze nog 
geen spijt. De eerste contacten met de club 
verliepen vlot en aangenaam. 
 
Lydie toont me haar zorgvuldig ingevulde 
wandelboekje. In de tweede jaarhelft van 2021 
legde ze ruim 700 km af. De corona-periode heeft 
haar duidelijk niet verhinderd om op vele plaatsen te 
komen én telkens mooie tochten uit te stappen. “Ik 
ga graag vroeg wandelen en kan dan lange 
afstanden doen. Zo weet ik zeker dat ik geen mooie 
stukjes mis” …  Lydie noemt het haar ‘gezonde 
verslaving’. “De bottines aan, en ik voel me vrij. Met 
volle teugen genieten van de natuur, en niet 
verlegen om onderweg iemand aan te spreken. De 
pijlen motiveren me, geven me een doel, en alles 
wordt netjes genoteerd en afgestempeld in het 
boekje. Een sticker erbij, én nog wat bevindingen 
over de tocht.” Bladeren in het wandelboekje roept 
meteen mooie herinneringen op.  
 
 
 
Ik neem afscheid van deze goedlachse, warme 
dame. Lydie heeft wel energie voor 2, bedenk ik me.
Het leven spaarde haar niet. Maar ze zette steeds 
door en ging dapper haar eigen weg. Met deze 
positieve ingesteldheid viel alles uiteindelijk netjes in 
de plooi. Samen met Patrick en hun uitgebreide 
gezin heeft ze ongetwijfeld nog vele mooie jaren 
voor de boeg! 
Dankjewel Lydie voor de ontvangst en het 
vertrouwen. Veel succes met alles wat je 
onderneemt, en graag tot weerziens op één van de 
activiteiten van Hanske De Krijger! 
 
Hilde Vermeersch 
28 februari ’22 
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Vlaanderen Wandelt lokaal op zondag 24 april. 
 
Vlaanderen Wandelt Lokaal gaat door onder het motto #𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝘁. Het concept is heel eenvoudig: 
Vlaanderen op zondag 24 april a.s. massaal aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. 
Vanuit diverse Vlaamse steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met 
volle teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken 
Van de fascinerende Westhoek, het walhalla van de Vlaamse Ardennen, de glooiingen van het Pajotse Brueghel 

landschap, de stiltegebieden in de Schelde- en 

Rupelstreek, de groene rand rond Brussel tot Bosland in 

Limburg, er valt ontzettend veel te ontdekken in 

Vlaanderens mooiste, weidse en zelfs een tikkeltje woest 

landschap. Zonder afbreuk te doen aan de niet 

opgenoemde regio's, want ook daar schuilt achter ieder 

hoekje een verrassend zicht of charmant plekje. 

Ontdek in de wandelkalender de vele tochten die 

deze dag doorgaan, ook in onze eigen buurt. 
HEUSDEN-ZOLDER vormt het ankerpunt van Vlaanderen 

Wandelt Lokaal.  

LOKAAL, (HER)ONTDEKKEN EN GENIETEN waarbij op 
zondag 24 april 2022 #iedereenwandelt is dan ook onze 
betrachting tijdens VLAANDEREN WANDELT LOKAAL.   

 
 

Wij als club dragen ons steentje bij met onze WalkieTalkie-wandeling op zaterdag 30 april. Hierbij willen we 
zoveel mogelijk mensen betrekken bij de wandelsport. Niet alleen om het wandelen alleen maar ook om de 
sociale contacten aan te zwengelen na de lange coronaperiode.  

 

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 CHAUDFONTAINE op zaterdag 21 mei 2022 

O LOMMEL op zaterdag 18 juni 2022 

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

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

Telefoonnummer :   ………………………………………………… 
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Het mooie verhaal van Joost, onze trouwe en graag geziene wandelvriend !! 

 

Joost is een echte natuurliefhebber. Hij was dan ook heel blij om dit eens te kunnen vertellen aan onze lezers. Hij vertelt ons 
graag over zijn manier van natuurbeleving en zo werd dit verhaal samen met zijn mama neergepend. 

“Joost, onze man van de buiten!”   

Ik ben Joost Deseyn en ik woon in de Etienne Balcaenstraat 43 in Avelgem op de 
Scheldehoeve samen met mijn mama. 

Ik heb een heel grote hobby. Ik ben wandelaar en aangesloten bij de wandelclub 
“Hanske de Krijger” in Oudenaarde. Ik heb een groot wandelboek waar alle 
georganiseerde wandelingen instaan.  Daarin verneem ik waar en wanneer de 
wandelingen doorgaan eveneens met uitleg over de startplaats en hoe het te 
bereiken is. Er staat ook een naam en telefoonnr. op voor meer uitleg.   

In de tijden voor Corona ging ik elke zaterdag en zondag op stap. Ik deed de 2-
daagse mee van Blankenberge, de 4-daagse van de IJzer en de 4-daagse van de 
Ardennen. In het jaar dat ik 50 jaar werd had ik een droom om naar Compostella te gaan. Dankzij 
mijn allerbeste wandelvrienden Lieve en Daniel uit Avelgem heb ik mijn droom 
kunnen waar maken.  Samen met hen heb ik de laatste 200 km gewandeld in 10 
dagen. Als afsluiter zijn mijn mama en mijn zussen naar Compostella gevlogen om 
de laatste 10 km allemaal samen af te leggen. Een belevenis om nooit meer te 
vergeten.  

Sinds Corona is dit allemaal weggevallen en dat deed heel veel pijn. De ééndaagse 
wandelingen doe ik meestal op mijn eentje. Regen, wind en koude houden mij niet 
tegen. Ik heb goede regenkledij en stevige wandelschoenen. Met de rugzak, goed 
gevuld met water en voedsel, ga ik op stap. Ik kan niet met de auto rijden dus 
verplaats ik mij zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Met de trein, de bus en 
de tram.  Soms is het moeilijk om over te stappen van de ene trein op de andere trein, of om dan een bus te nemen en op de juiste 
halte af te stappen. Om zeker te zijn durf ik het ook vragen.  Meestal zijn de mensen heel vriendelijk en helpen mij.  Ik bedank ze 
dan ook heel gemeend.   

Sommige wandeltochten zijn niet te bereiken met het openbaar vervoer. Gelukkig heb ik goede wandelvrienden en mag ik 
geregeld eens mee met hun wagen. Als ik kan kiezen zoek ik altijd de mooiste plekjes op en hoop altijd om zo weinig mogelijk 
rijwegen te moeten kruisen. Als boerenzoon ben ik altijd blij te kunnen wandelen tussen de velden met de gewassen.  Ik vind het 
ook leuk als ik weiden voorbijkom waar koeien en kleinvee grazen.   

Ik hou het meest van paarden en pony’s. ‘s Avonds ga ik het dan vertellen aan de kinderen van mijn zus hoeveel ik er gezien heb. 
Hier op onze hoeve hebben zij 2 paarden en 2 pony’s lopen. Ik zorg ervoor dat ze tijdig water krijgen.  Als de meisjes de stal 
hebben schoongemaakt neem ik het op mij om de mesthoop in te korten en rondom de beton mooi op te vegen.  

Ik ben fier op de hoeve waar ik woon. De woensdag tracht ik vrij te houden om in de zomermaanden het kruid te wieden. Ik doe dit 
op mijn knieën en niet met een hark maar met mijn handen.  Tweemaal per jaar komt een tuinier om de hagen rondom onze hoeve 
te scheren. Dit gebeurt ook op woensdag omdat ik dan de blaren kan verzamelen in een diepe aangepaste bakwagen om dan op 
de aanhangwagen uit te gieten. Het is ook mijn werk om in de herfst al de blaren van de bomen op te rakelen en op ons 
aanpalende landbouwgrond uit te spreiden. Deze blaren zijn nuttig voor de volgende gewassen.  

Naast mijn hobby en mijn hulp thuis op de hoeve werk ik al 36 jaar fulltime in de Waak. In het begin was dit in de binnendienst 
maar sinds heel wat jaren in de groendienst. In opdracht van gemeenten, bedrijven en privétuinen onderhouden wij parken, 
kerkhoven en tuinen. In de lente en zomermaanden werk ik dus dagelijks in openlucht. Mijn werk is kruid wieden tussen planten, 
gazons of opritten.  Ik zou wel graag, net als mijn begeleider en sommige werkmakkers, gras afrijden of hagen scheren maar ik 
kan en mag dat niet. Het is mijn werk om naast onkruid wieden, ook op te kuisen en de aanhangwagens te laden en te lossen. Ik 
ben het gewoon en ben heel blij dat ik dit kan. Ik verdien hiermee geld en leef hierdoor dagdagelijks in de openlucht en dat is voor 
mij heel belangrijk.  

Ik hoop dat u, na het lezen van mijn verhaal, begrijpt waarom ik mij een natuurmens vind. Mijn leven op mijn werk, mijn inzet op 
de hoeve waar ik woon en mijn grote hobby wandelen zijn het grote bewijs. 

Joost en mama Ghislaine   
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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 of vul het online formulier in op onze site. 

 

- 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  

   


