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Wandelsportclub Marke vzw  

Stedestraat 27  

8550 Zwevegem  

Email: info@wsk-marke.be  

Website: www.wsk-marke.be  

Ondern.-nr.: 0450.297.259  

RPR: Gent, afdeling Kortrijk  

IBAN: BE21 7330 6276 6003  

 

Uw voorzitter 

Rik 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 UITGAVE NR 3 : OKTOBER 2022 
 

Voorwoord van uw voorzitter  
 

Beste W.S.K.-er,  

Beste wandelvriend,  

 

De clubreis naar Zinal was een groot succes! Iedere deelnemer heeft genoten 

van deze Intersoc-vakantie in het mooie Zwitserland.  

En daar foto’s meer zeggen dan woorden hierbij mooie foto’s van verscheidene 

deelnemers.  
 

 
 

Alvast de groepsfoto tijdens de BBQ- op de Sorebois.  

De busreis naar ‘Rondom Bokrijk’ was zeker geslaagd. Iedereen genoot van het 

fantastisch parcours in volle natuur. Het bestuur zal na het verschijnen van de 

‘Walking in Belgium 2023’ de busreizen voor 2023 uitkiezen. Meer in een 

volgende nieuwsbrief.  

 

Stilaan raken ook de mailproblemen van de baan. Maar  mocht je toch horen 

dat sommige W.S.K.- Marke-leden geen nieuwsbrief ontvingen, vlug een seintje 

naar info@wsk-marke.be. We zoeken dan naar een passende oplossing.  

 

Vanzelfsprekend zien we alle leden op onze Verstraetetocht.  

U kan zich na het ontvangen van deze mail al inschrijven voor 2023 via het 

Inschrijvingsformulier.  

 

Verder nog enkele oproepen, herhalingen en weerkerende rubrieken (Leie-

Scheldevrienden, clubkampioenschap, wandelkalender, resultaten van 

voorbije wandelingen,…)  

 

Ik wens jullie allen verder nog een fijne herfst toe. Blijf bewegen. Dus blijf 

wandelen. Geniet van alles wat op je weg komt.  

 

Tot ergens te velde! Geniet ervan.  
 

mailto:info@wsk-marke.be
http://www.wsk-marke.be/
https://photos.app.goo.gl/SsktXwyM6WTLZJoj9
mailto:info@wsk-marke.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-IuKJ5rv024aPhTwoQ15hRVC0m9NucPuf08_xE-MCwx76w/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/file/d/1nsQSQJiB97FAHrz4RL633Hx9AEx3y156/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TL-bqMm46Yf9aiBwt4EiBwB_4tKPn0_2/view?usp=sharing
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Agenda 2022  

- Zondag 23.10.2022  

31ste  Wandeltocht Herdenking  

Marcel Verstraete vanuit 

HARELBEKE  

- Vrijdag 11.11.2022  

Ledendag vanuit O.C. ROLLEGEM  

Vanaf 10 uur tot 17 uur  

- Zondag 04.12.2022  

Ledenfeest vanuit Feestzaal 

Baladehof  

Sint-Denijs – ZWEVEGEM  

Om 12 uur 

- Woensdag 28.12.2022  

Ergodôme-wandeltocht  

25ste Kortrijk Feeëriek vanuit een 

gewijzigde staartplaats nl. 

Howest, Campus Kortrijk Weide-

The Penta - KORTRIJK  

Zie affiche 

 

NIEUWSBRIEF   UITGAVE NR 3 : OKTOBER 2022  

Herdenking Marcel Verstraete  
Wandeltocht  

Ieder clublid wordt zeker en vast verwacht naar onze komende organisatie  

op zondag 23 oktober 2022:  

“31ste Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete vanuit Harelbeke”.  

Inschrijven:  

- Van 8 tot 15 uur.  

- In het Guldensporencollege Engineering Harelbeke.  

(vroegere V.T.I. Harelbeke)    

- Stasegemsesteenweg 40 – 8530 HARELBEKE.  

- Landelijk parcours met het provinciaal natuurgebied De Gavers.  

- Verzorgde rustposten.  

- Leie-Scheldevriendentrofee. Vraag hiervoor uw gele kaart.  

- Parking wagens:  

Grote parking aan Forestierstadion en parking De Gavers West.  

- Deelneming: € 3,00 - € 1,50 korting mits voorlegging lidkaart 

erkende wandelfederatie.  

Leden van uw club W.S.K. Marke wandelen gratis op vertoon van 

lidkaart !  

 

Aandacht ! 

Wel even meegeven dat er die dag een groot evenement is voor 

mountainbikers vanuit het domein. Wel opletten en aandachtig zijn. We 

hopen ook op wederzijds respect. Iedereen beoefent graag zijn hobby.  

Dank bij voorbaat!  

 

Clubkledij  

U kan eveneens de nieuwste clubkledij aankopen.  

 

     

  € 17,00/stuk  € 65,00/stuk  
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Zie affiche  
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Vierkunststedentrofee  
Vergeet de data van de Vierkunststedentrofee niet: 

- Gent: 10 december 2022  

- Brugge 17december 2022  

- Oudenaarde 26 december 2022  

- Kortrijk 28 december 2022  

Wie deelgenomen zal hebben op ten minste drie van de vier tochten, ontvangt 

een nuttig geschenk ! (zolang de voorraad strekt) 

 

 

Herhaling! Prijsverhogingen  
Eerder aangekondigd: het lidgeld voor 2023 verhoogt naar € 18 per persoon.  

Dus vanaf nu en zeker op 11 november wordt dit al toegepast.  

En de prijs voor deelname aan een busreis stijgt met € 2 naar € 12.  

(Her)Inschrijvingsformulier  
Hier kan je het formulier voor hernieuwing lidgeld 2023 en eventuele bestelling 

‘Wilking in Belgium’ vinden. Vul dit zorgvuldig in en verstuur het document. 

Vergeet evenwel niet om het gepaste bedrag over te schrijven naar ons gekend 

rekeningnummer BE21 7330 6276 6003.  

Medewerkers  
Allemaal gaan we graag wandelen. Daarbij verlangen we dat de organiserende 

club de wandelaars de nodige diensten kan aanbieden. Zo ook bij onze club. 

Daarom vragen we aan onze leden om eventueel eens aan ‘de andere kant’ te 

komen helpen. Wie eraan denkt om onze aangename ploeg medewerkers te 

vervoegen, altijd welkom en een seintje naar info@wsk-marke.be of een 

woordje naar onze bestuursleden op een van onze komende clubactiviteiten.  

U kan dit ook aanvinken op het inschrijvingsformulier.  
 

mailto:info@wsk-marke.be
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Medewerkers 2  
Op 30 april 2023 hebben we de eer om als énige wandelclub in West-

Vlaanderen op die dag Vlaanderen Wandelt West-Vlaanderen te mogen 

organiseren. In het Vlaamse land zijn er die dag nog drie provinciale 

Wandeldagen, nl. Sint-Truiden, Herzele en Oud-Turnhout. Zoals u kan denken, 

kunnen alle aangesloten leden van Wandelsport Vlaanderen zich verdelen over 

deze plaatsen. Tevens verwachten we ook vele niet-aangeslotenen om met de 

wandelsport kennis te maken.  

Vandaar onze oproep om als het even kan zich kandidaat te stellen als 

medewerker (voor die ene keer, of wie weet meer). Misschien bij de 

voorbereiding, de dag zelf of bij het opruimen. Dank bij voorbaat! Maar u hoort 

nog van ons.  
Alle info: info@wsk-marke.be  

P.S. Naast de gewone afstanden is er voor die gelegenheid t.g.v. onze 50ste 

clubverjaardag een éénmalige 50 km. Vanaf 1 januari 2023 voorinschrijvingen.  

Kalender Leie-Scheldevrienden 2022  

Club Datum Tocht Start 

De 12 Uren van Lauwe 15/10/2022 Open Grenstocht Rekkem 

W.S.K. Marke 23/10/2022 Marcel Verstraete tocht Harelbeke 

De Textieltrekkers 27/10/2022 Zaaitocht Tiegem 

De Brigandtrotters 6/11/2022 Brigandtrotterstocht Ingelmunster 

W.S.K. Marke 28/12/2022 Kortrijk Feeëriek Kortrijk 

Volgende flessen bier (75 cl) zijn te verkrijgen:  
- W.S.K. Marke vzw  ................... Triple Le Fort  

- 12 Uren van Lauwe ................. Leffe   

- Brigandtrotters  ....................... Brigand  

- Textieltrekkers  ........................ Duchesse de Bourgogne  

Vraag uw gele spaarkaart bij één van de 4 deelnemende clubs. 

Familienieuws  
Als er iemand familienieuws wil laten delen met onze leden kan dit door een 

mailtje te sturen naar info@wsk-marke.be. Een geboorte, huwelijk, jubileum of 

overlijden. Hiervoor kunnen wij een plaatsje voorzien in onze nieuwsbrief.  

Uit de ziekenboeg  
Af en toe bereikt ons – soms laattijdig – het bericht dat leden gehospitaliseerd 

zijn of geweest zijn of thuis ziek zijn. Van anderen vernemen we dat ze, omwille 

van één of ander letsel, hun wandelschoenen tijdelijk moeten opbergen.  

We hopen dat we ze weldra terug op een wandeltocht mogen begroeten.   

Daarom wensen wij al onze leden “veel moed” om - zodra het kan en mag – 

terug te gaan wandelen om aldus de nodige zuurstof op te nemen en zich te 

ontdoen van de geslotenheid van de ziekenkamer. Sterkte en spoedig herstel !  

We hopen u terug te ontmoeten.  
  

mailto:info@wsk-marke.be
mailto:info@wsk-marke.be
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Agenda 2023  

- Zondag 29.01.2023  

Nieuwjaarsreceptie en start viering  

50 jaar WSK Marke vzw  

- Zondag 12.02.2023  

31ste Wintertocht vanuit O.C. 

Marke  

- Zondag 12.03.2023  

27ste Lentetocht  

MFC De Kindervriend Rollegem  

- Zondag 30.04.2023  

Provinciale Wandeldag  

WSVL Organisatie: W.S.K. Marke  

- Zondag 25.06.2023  

48ste Voettocht der Vlasstreek  

- Zondag 22.10.2023  

32ste Wandeltocht Herdenking 

Marcel Verstraete  

- Zaterdag 11.11.2023  

Ledendag  

- Donderdag 28.12.2023  

Ergodôme-wandeltocht  

26ste Kortrijk Feeëriek  
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Clubkampioenschap WSL  
 Stand van 2 oktober 2022  

 Rangschikking Afdeling 3  

In het clubkampioenschap bevinden we ons op plaats 10.  

U kan dit terug vinden op  

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/3  

 

# C lubnr. C lubnaam Score 

8 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 4655 

9 5127 Wandelclub Koekelare vzw 4633 

10 5012 WSK Marke vzw 4484 

11 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 4437 

12 2028 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 4066 

Dank aan alle stappers en doe zo voort!  

Annulaties en startplaatswijzigingen  
- 9 oktober 2022  

2de Pompoentjestocht Kloenstappers - Bombrewery-Triporteur  

Armoedestr.11 -  8800 Rumbeke  

- 9 oktober 2022  

Hanske De Krijger - Parochiezaal De Spil  

Lorettehof 190 -  9600 Ronse  

- 11 oktober 2022  

Natuurvrienden Deinze - Parochiezaal Merendree-dorp  

Hammeken 10 -  9850 Merendree (Deinze)  

- 16 oktober 2022  

Herfsttocht Scheldestappers Zingem -  De Zwaluw  

Decoenestraat 12 -  9630 Zwalm  

- 26 oktober 2022 ANNULATIE  

Sint-Hubertustocht van Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde  

- 28 oktober 2022  

Wandelclub Beernem -  O.C. De Kleine Beer  

C. Marichalstraat 5 -  8730 Beernem  

- 29 oktober 2022  

Herfsttocht van Westhoekstappers -  O.C. Kasteelwal  

Voormezele Dorp 8 -  8902 Voormezele (Ieper)  

- 30 oktober 2022  

Watewystappers Tielt -  Herfsttocht vanuit School ‘De Wijzer  

Molenweg 2 -  8700 Aarsele  

- 30 oktober 2022 BIJKOMENDE TOCHT  

RBS-tocht Jabbeke vanuit De Schelpe  

Eernegemweg 34 -  8490 Snellegem (Jabbeke)  

 

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/3

