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W A N D E L I N F O 

 

Aan alle leden van harte veel geluk, aangename eindejaarsfeesten en een sportief wandeljaar 2022 en 

bovenal een goede gezondheid toegewenst.  

 

Sinds de oprichting in 2001 groeide de wandelclub aan tot 284 leden. Sindsdien noteerden wij al 73 

wandelingen met 63.104 deelnemers en een gemiddelde van 864 wandelaars op de wandelingen. 

Tijdens het komende wandeljaar 2022 hopen wij dat onze leden regelmatig de wandelschoenen zullen 

aantrekken. Wandelen is zich ontspannen en genieten van de gezonde natuur, die een positieve invloed 

hebben op ons lichaam en op onze geest. 

 

Wandeluitslagen, foto’s, wandelkalender, folders, een link naar de Burchtstappers Herzele  en andere 

wandelclubs uit onze regio vindt u op de website www.wandelgazette.be 

www.wandelsportvlaanderen.be enz… . 

Voor meer gedetailleerde informatie en de juistheid over deze wandeltochten verwijzen wij naar het 

wandelboek “Walking in Belgium”  2022 (=  keuze uit meer dan 2000 wandelingen). 

 

Ten gepaste tijde wordt contact genomen met de medewerkers, die bereid zijn hulp te bieden op onze 

eigen wandelorganisatie. WIST U dat onze leden enkele wandelartikelen kunnen kopen aan een 

uitzonderlijk gunsttarief?  Je kan punten verdienen door gewoon deel te nemen aan onze eigen 

wandelingen. 

“Spaaractie”:  Zie website onder “clubkledij” “consultatie spaarpunten” en volg de instructies of stuur 
een e-mail naar secretaris@burchtstappersherzele.be en je ontvangt jouw puntenstand.    

 

>>>>>  AANDACHT! >>>     Bij iedere wandeltocht 

 

 Steeds uw lidkaart (voor scanning) en wandelboekje bij hebben. 

 Bij het binnenrijden van de  wandelgemeente  wordt de weg naar de startplaats aangeduid door 

WANDELTOCHT – pijlen. 

 

Tot slot vermelden wij nog dat nieuwe leden steeds welkom zijn bij de club.  

 

Namens het bestuursorgaan van de Burchtstappers Herzele. 

 

De secretaris 

Albert Hermie, Perrestraat 39, 9550 Herzele (Hillegem) 

09/ 351 54 62 – 0470/767 143  secretaris@burchtstappersherzele.be  
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NUTTIGE  TIPS 

 

Een belangrijk woordje over veilig wandelen: 

* Gebruik steeds de voetpaden of de begane verhoogde berm. 

* Als je toch op de rijbaan loopt, dan ben je verplicht zo dicht mogelijk bij de linkerrand  van de rijbaan te 

stappen. (in jouw staprichting).           

* Bij de keuze tussen het fietspad en de rijbaan, is het raadzaam het fietspad te nemen.         

* Verleen echter op fietspaden altijd voorrang aan fietsers en bromfietsers. 

* Is er een oversteekplaats voor voetgangers op minder dan 30 meter, dan ben je verplicht op die plaats 

over te steken. 

 

Wat doen bij  ONGEVAL? 

Bij inschrijving op een wandeltocht is men verzekerd via de federatie bij ETIAS. Via scanning van uw 

lidkaart en uw betalingsbewijs ben je reglementair ingeschreven en verzekerd. Bij ongeval verwittig altijd 

UW club en vraag een ongevalformulier. Van de organiserende club ontvang  je dan een medisch 

formulier, dat verder ingevuld moet worden door de  behandelende arts. Gelieve dit daarna onmiddellijk 

op te sturen naar het betreffende adres van de federatie. 

Altijd lidkaart, mutualiteitklever en identiteitskaart bijhebben.  

 

Groepswandelingen 2022: 

1
e
: vrijdag 18 maart, start kerk te Woubrechtegem om 18u00 

2
e
: vrijdag 10 juni, start Station te Herzele om 18u00 

3
e
: vrijdag 02 september, start kerk te Ressegem om 18u00 

4
e
: vrijdag 14 oktober, start kerk te Letterhoutem om 18u00 

 

Busreizen 2022: 

1
e
. zondag 05 juni – Thuin (Henegouwen) – Marche de la Thudinie. 

Thuin is een gemeente en een historische vestingstad ten zuidwesten van Charleroi in de Belgische 

provincie Henegouwen, ook gekend om zijn hangende tuinen. 

2
e
. zaterdag 01 oktober – Blegny. 

Gelegen tussen Luik en Maastricht, is Blegny-Mijn één van de vier authentieke koolmijnen van Europa 

waar de ondergrondse galerijen nog toegangelijk zijn 

3
e
. zaterdag 17 december  – Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer. 

Een bezoek aan het mooie, historische centrum van Brugge in kerstsfeer, van drukke pleinen naar smalle 

stille straatjes en terug. Een must! 

 

Aanraders 2022: 

1
e
. Fiets- en Wandelbeurs te Gent op 19-20 februari 2022: 

Het is de bedoeling om in het algemeen Wandelsport Vlaanderen vzw te promoten: ons wandelaanbod, Walking in 
Belgium, lidmaatschap bij onze wandelclubs of federatie, reizen die we aanbieden, Flanders Trails (Trailwalk.be) • 
We wensen ook terug workshops te organiseren aan onze eigen stand. 

2
e
.Oost-Vlaanderen Wandelt: 31/07/2022 Denderklokjes Lebbeke 

 

Er wordt opnieuw een 3 daagse georganiseerd:  naar Rudesheim aan de Rijn (Duitsland) tijdens het 

weekend van vrijdag 16 september tot en met 18 september 2022. We verblijven in  Hotel “Felsenkeller” 

(www. https://www.felsenkeller-ruedesheim.de/). 

Alle info vind je op onze website. Er wordt je tijdig een mailbericht of een brief gestuurd. Het aantal 

plaatsen is beperkt en je bent pas definitief ingeschreven na bevestiging en  betaling op de bankrekening. 

Er is wel een reservelijst. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Varia 

 Gelieve iedere mail- of adreswijziging te melden aan secretaris@burchtstappersherzele.be. Zo 
wordt vermeden dat briefwisseling of mailberichten onbesteld geraken. 

 Uw jaarlijks betaald lidgeld kan je volledig of gedeeltelijk recupereren bij de mutualiteit waar je 
bent bij aangesloten.  

 Ons bestuursorgaan vzw en dagelijks bestuur van onze wandelclub bestaat uit volgende personen: 

- Michel Goossens, voorzitter (parcours-gebrevetteerd wandelbegeleider) 

- Albert Hermie, ondervoorzitter-secretaris (webmaster- gebrevetteerd 

wandelbegeleider)  

- Marina Raes, penningmeester 

- Jozef Vanden Nest, bestuurder (parcours-gebrevetteerd wandelbegeleider) 

- Carine Van Der Spiegel, bestuurder (verantwoordelijke catering startzaal) 

- Bernice Monsaert, bestuurder (verantwoordelijke catering controlezaal) 

- Hans De Middeleer, bestuurder, (parcours-gediplomeerd wandelinitiator) 

- Christine Lauwereys, bestuurder 

 

- Verder kan onze club nog beroep doen op twee gebrevetteerde wandelbegeleiders: nl. 

Rudi Moreels en Marnix Van  Der Spiegel 

 

Interessante websites: wandelinformatie met alle uitslagen, foto’s en allerlei gegevens over wandeltochten 

met links naar andere websites van verenigingen e.a. www.wandelgazette.be     

www.walkinginbelgium.be  www.wandelsportvlaanderen.be 
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Korte beschrijving             >>>>>>>             EIGEN ORGANISATIES 

 

20
e
  Bacchustocht  zaterdag 05/03/2022 

Afstanden 3-6-10-14-18-21-30 km 

Sint Antoniuskring, Provincieweg (Kerk), 9552 Borsbeke 

Rustpost: zaal ’t Kerksken, Rot 8, 9520 Letterhoutem (inschrijving mogelijk) 

Op weg naar de rustpost kan men vanop de Baleiheuvel de wijde omgeving met zicht  

op torens van Gent overschouwen. Nieuw extra lang parcours om nieuwe stukken natuur, 

knotwilgenrijen en andere boomsoorten te ontdekken, waar nestruimte is voor tal van diersoorten.  

NMBS: station Terhagen op 500 m 

Bus: lijn 91 Kerk Borsbeke  

 

Lentewandeling  zondag 01/05/2022 - (Promotocht) 

Afstanden 5-7-10-12-14-18-24-34 km 

Sportpark De Tramzate, St Rochusstraat 32, 9550 Herzele 

Rustpost Zaal ’t Hoefijzer, Heilig-Hartplein 5, 9550 Woubrechtegem (inschrijving mogelijk) 

Totaal nieuw parcours om de omgeving tussen Herzele en Woubrechtegem te verkennen. 

De kortste afstanden wandelen langs de Burcht en de vernieuwde Mory omloop. 

We komen aan en keren terug van  de rustpost langs een oude trambaan, ’t Watermeuleken 

de Wijngaarden, de molen te Rullegem en de Kasteeldreef .  

NMBS: lijn 89 Brussel - Kortrijk op 500 m  

Bus: lijn 49 Herzele – Geraardsbergen aan het station 

  

Midweekse Zomertocht  woensdag 24/08/2022 

Afstanden 3-6-10-12-16-20-25 km 

Zaal Buurthuis Hofstad, Nederhasseltstraat 338, 9404 Aspelare  

Rustpost Buurthuis Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102, 9406  Outer (inschrijving mogelijk) 

Voor deze wandeling blijven we in Ninove. Na de start trekken we door de bossen langs 

nieuw aangelegde wandelpaadjes, doorkruisen Nederhasselt om Outer te bereiken. 

Terugwandelend naar de startplaats is er volop groen, prachtige vergezichten, holle wegen en heel veel 

open ruimte in een bijna ongerept landschap dat in elk seizoen de moeite waard is om te ontdekken. Een 

niet te missen uitstap voor elke natuurliefhebber. Tijdens deze wandeling ontdekken we de Bevervallei 

met waardevolle natuur en vele bronnen. 

Bus: lijn 32 Aalst - Ninove en lijn 87 Geraardsbergen – Aalst 

 

Duivenboswandeling woensdag 28/09/2022 

Afstanden 3-6-10-12-16-20-25 km 

Parochiezaal, Ransbeekstraat 3, 9550 Sint Antelinks  

Rustpost Sint Catarinazaal, Bergestraat 7, 9550 Steenhuize (inschrijving mogelijk) 

Onze traditionele natuurwandeling door het Duivenbos en het natuurpark Schaubroek. 

De kortere afstanden ontdekken een stukje Bevervallei. Om de rustpost te bereiken wandelen we langs 

vele stukjes ongerepte natuur en een oude trambaan. Het kasteel, de kerk en de Kapel der Schreien zijn 

waardevolle historische monumenten op het wandelparcours. 

Bus: lijn 36 Zottegem - Aspelare - Ninove  en Lijn  87 Geraadsbergen - Aalst 

 


