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Wandelsportclub Marke vzw  

Stede straat 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 5 : DECEMER 2022  
 

Voorwoord van uw voorzitter  
 

Beste W.S.K.-er,  

Beste wandelvriend,  
 

Men zegt zoveel: de winter is in aantocht! Wel we zitten erin. Alles op zijn tijd. 

De winterwandelingen zijn er ook. Afgelopen zaterdag was er de eerste uit de 

rij van de Vierkunststedentochten. En met W.S.K. Marke waren we erbij!  

23 op een totaal van 3.181 wandelaars die genoten van zo’n stadswandeling. 

Nu zaterdag a.s. kan dit in Brugge en op tweede Kerst in Oudenaarde. Op de 

Ergodôme-wandeltocht Kortrijk-Feeëriek kan u de laatste stempel van de kaart 

verkrijgen. Bij drie van de vier krijg je een nuttig geschenk!  
 

Moet het nog gezegd of gevraagd: iedereen hartelijk welkom op woensdag  

28 december voor onze 25ste Ergodôme-wandeltocht Kortrijk Feeëriek. Breng 

familie, vrienden, buren, collega’s mee!  
 

Momenteel tellen we 277 leden, waarvan 20 nieuwe. Nog 177 leden hebben 

hun lidgeld voor 2023 niet vernieuwd. Een beleefde vraag om dit alsnog te 

doen voor 31 december! Leden die op 1 januari niet geregistreerd zijn als lid 

(van W.SK. Marke), zullen niet meer als lid van Wandelsport Vlaanderen aan 

wandeltochten kunnen deelnemen en moeten 3 euro betalen. Ze zijn ook niet 

meer als lid verzekerd bij individuele wandelsportbeoefening. Bovendien 

worden niet-geactiveerde leden bij de scanning niet opgenomen in de 

registratie voor het clubkampioenschap. (Momenteel staan we op de 10de 

plaats van Afdeling 3 met 5.602 punten)  

Graag dus uw bijdrage van 18 euro per persoon overschrijven onze rekening 

BE21 7330 6276 6003 voor eind december. Meer info op info@wsk-marke.be. 

En misschien best vandaag nog!  
 

Op 4 december kenden we een schitterend ledenfeest. 80 leden konden het 

ruime aanbod en overheerlijke buffet smaken. Niets dan tevreden gezichten. 

Het ledenfeest voor 2023 ligt al vast: zondag 3 december. Nu al datum 

vrijhouden in uw nieuw agenda van 2023.  
 

Na de geslaagde Zinalreis 2022 heeft uw bestuur gekozen voor een weekend 

in 2023! We trekken op vrijdag 2 juni naar Houffalize en komen terug op 

zondag 4 juni 2023. Noteer in diezelfde agenda. Het hotel Vayamundo is 

geboekt. De bus is besteld.  

Het programma wordt in elkaar gebokst en de prijzen zijn vastgelegd op 260 

euro per persoon in tweepersoonskamer. Single: +40 euro. Maar ondertussen 

kan je nu al inschrijven op info@wsk-marke.be met als titel: Deelname 

Weekend 2023.  
 

Nog iets om in te schrijven info@wsk-marke.be : Busreis 2 april 2023 naar 

Meise: Vlaanderen Wandelt Vlaams Brabant!  

 

mailto:info@wsk-marke.be
http://www.wsk-marke.be/
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Agenda 2022  

- Woensdag 28.12.2022  

Ergodôme-wandeltocht  

25ste Kortrijk Feeëriek vanuit een 

gewijzigde staartplaats nl. 

Howest, Campus Kortrijk Weide-

The Penta - KORTRIJK  

 

Zie affiche 
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Voorwoord van uw voorzitter (vervolg)  
 

Ik wens jullie allen verder nog mooie (winter)dagen toe.  

Maar bij het begin van deze drukke feestmaand wil ik u en uw familie fijne 

vrede- en vreugdevolle kerstdagen en prettige eindejaarsdagen toewensen.  

Voor 2023 vooral een goede gezondheid, veel voorspoed en geluk in alles wat 

u onderneemt.  

En iets om te onthouden in de huidige tijdsgeest waarin we vandaag leven:  

Weet je we kunnen zagen,  

Eindeloos klagen  

Ons van alles afvragen  

Maar wat als we nu gewoon… zorg voor onszelf en elkaar dragen.  

 

Tot ergens in het wandellandschap! Tot op Kortrijk Feeëriek! Geniet ervan!  

 

  

Data om te onthouden en te noteren  
 

Vierkunststedentrofee  

- Woensdag 28 december: Ergodôme-wandeltocht Kortrijk-Feeëriek vanuit 

een gewijzigde startplaats, nl. Howest The Penta. (Tunneltje nemen naast 

Départ).  

- Vergeet ook de resterende data van de Vierkunststedentrofee niet: 

• Brugge 17 december 2022  

• Oudenaarde 26 december 2022  

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

een nuttig geschenk!  

 

Nieuwjaarsreceptie - Viering 50 jaar W.S.K. Marke  

In 1973 werd uw club boven de doopvont gehouden. Uit een buurtcomité werd 

een wandelclub opgericht. En dus in 2023 vieren we 50 jaar WSK Marke vzw.  

Op zondag 29 januari wordt ieder lid verwacht. Vanaf 10 uur in O.C. Marke bij 

een hapje en een drankje wensen we elkaar het Nieuwjaar en zetten we  

50ste verjaardag in.  

Inschrijven is een must! Naam en aantal personen doorgeven.  

 

Inschrijvingsformulier - Nieuwjaarsreceptie  

https://drive.google.com/file/d/1el_R7g2gBVUwMeis-_4RiSjhKAkLTRHn/view?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpjqABSynlXm43fZUVuGdVNrL-Na0USJusd-57XVnph5sFYA/viewform?usp=share_link
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(Her)Inschrijvingsformulier  
 

Hier kan je het formulier voor hernieuwing lidgeld 2023 en eventuele bestelling 

‘Walking 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. Wil je in orde blijven, liefst voor eind 

december!  

 

(Her)Inschrijvingsformulier  

Herhaling medewerkers 1  
 

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.  

Herhaling 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.  

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.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-IuKJ5rv024aPhTwoQ15hRVC0m9NucPuf08_xE-MCwx76w/viewform?usp=share_link
mailto:info@wsk-marke.be
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  

- Zondag 03.12.2023  

Ledenfeest  

- Donderdag 28.12.2023  

Ergodôme-wandeltocht  

26ste Kortrijk Feeëriek  
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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.  

Wandelsport Vlaanderen – Nieuws  
Sedert enkele weken kennen we  de nieuwe app van Wandelsport Vlaanderen. 

In tussentijd werden de eerste kinderziektes weggewerkt. Het scannen van de 

lidkaarten werd aangepakt, starturen werden toegevoegd.  

Er werd weer een nieuwe update van de app doorgevoerd. We raden dan ook 

iedereen aan om via de Stores een update te forceren.  

 

 Wandel.be  

 Wandelsport Vlaanderen  
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Clubkampioenschap WSL  
Stand van 12/12/2022 – 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 

Dank aan alle stappers en doe zo voort!  

Annulaties en startplaatswijzigingen  
Bijkomende tocht: 26e Putje Wintertocht - 18/12/2022  

Bijkomende tocht op zondag 18 december 2022 van Wandelclub WSV De 

Molenstappers Ruiselede vzw. Hun 26e Putje Wintertocht start vanuit 

Parochiale Feestzaal, Brandstraat 105, 8755 Doomkerke (Ruiselede).  

Meer info: Jean-Pierre Borremans - +32(0)495 23 18 00  

jpborremans60@gmail.com - http://www.molenstappers.be  

Datumwijziging Euraudax Torhout 31/12/2022 naar 24/12/2022  

Euraudax Torhout, een organisatie van Euraudax België, vindt niet plaats op 

zaterdag 31 december 2022 maar wel op zaterdag 24 december 2022.  

Startplaatswijziging 25ste Kortrijk Feeëriek - Ergodôme-wandeltocht 

28/12/2022  

Wandelclub WSK Marke vzw meldt ons een startplaatswijziging van zijn 25e 

Kortrijk Feeëriek - Ergodôme-wandeltocht op 28 december 2022.  

De nieuwe startplaats is Howest The Penta, Sint-Martens-Latemlaan 1B, 

8500 Kortrijk.  

Onze eerste organisatie in 2023  

 
Zie affiche  

 

https://www.walkinginbelgium.be/de-wandelkalender/klassement/3
mailto:jpborremans60@gmail.com
http://www.molenstappers.be/
https://drive.google.com/file/d/16iud89Mtb53L8801FzwA65CEMe2NHJsP/view?usp=share_link

