JANUARI 2020.

KLAAR VOOR HET NIEUWE JAAR !
Beste clubleden, beste wandelsympathisanten,
Het nieuwe jaar 2020 is ingezet. Op de vele nieuwjaarsrecepties worden de allerbeste
voornemens steeds maar herhaald. Het wordt ‘n jaar zoals er nooit eerder eentje was !
Ook voor u wil ik graag nog eens mijn wensen en die van ’t bestuur herhalen.
Gezondheid, geluk en héél veel wandelplezier. Daar gaan we voor.

Net als voorbije jaren krijgt u -als B.M.W.-clublid- elke maand een gratis tocht
aangeboden. De eerste gratis tocht wordt de Kruwerstocht in Oostduinkerke. Meer
hierover verder in dit Wandelnieuws.
Er is zelfs meer : Op twee van deze gratis wandelingen zal het mogelijk zijn om in
groep te stappen ! Enkele nieuwe leden stelden deze formule voor, dit voor de
gezelligheid en ook om elkaar beter te leren kennen. Je hoort er nog van. Vanaf dit
jaar bedraagt het inschrijfgeld op elke tocht voor niet-leden € 2 en voor leden € 1,5.
Het scannen is nu bij de inschrijving overal ingevoerd. Wie het lidgeld voor 2020 nog
niet heeft betaald valt dus automatisch uit de boot, geniet géén ledenkorting en is niet
langer verzekerd ! Nog niet betaald voor 2020 ? Dan is het nu het ultieme moment !
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Het is de bedoeling om in 2020 terug een busreis te organiseren. De voorbije
jaren is dat steeds in goede aarde gevallen. Het wordt in elk geval een reis naar een
tocht waar aan de start/aankomst heel wat te beleven valt. Dus voor “elk wat wils”
zoals ze zeggen !
Zoals je ziet, de B.M.W. blijft niet stil zitten. Er zijn nog veranderingen op komst.
Het bestuur wil een actieve vereniging waar regelmatig wat nieuws kan voorgesteld
worden. Zo wordt er gewerkt aan nieuwe, betere bepijling. De bestaande pijlen
zijn reeds meer dan tien jaar oud en geraken stilaan op hun einde. Vernieuwing is dus
nodig voor een betere kwaliteit van onze wandeltochten.
In de volgende uitgaven van Wandelnieuws leest u regelmatig meer over de
vernieuwingen en de verbeteringen die het bestuur wil realiseren.
In het vooruitzicht van een succesvol 2020 en met vele wandelgroeten namens het
B.M.W.-bestuur
AAGJE MERLEVEDE
Voorzitter

HET LEDENFEEST KOMT ER AAN !

HERINNERING !!!!

LEDENFEEST
VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB

Zaterdag 25 januari 2020, om 19 uur
Zaal “Patria” Kerklaan 37 Assebroek
(straat richting kerk ver-Assebroek)
Deelname (enkel geldig na betaling vóór 17 januari)
Vrijwillige medewerkers : gratis (reserveren verplicht € 6,00 per persoon, met 4 drankbonnen)
Leden BMW : € 20,00 per persoon. Niet leden-sympathisanten : € 25,00 per persoon.
Reservatie door overschrijving vóór 17 januari op BE 53 7775 9587 8453 van Brugse Metten
Wandelclub vzw met vermelding naam en aantal personen.
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Gelukkige verjaardag.
Januari is een feestmaand. De vele recepties maken deze nieuwjaarsmaand speciaal.
Voor sommige van onze B.M.W.-leden is de eerste maand van ’t jaar wel heel erg
bijzonder. Neem nu Bart Reckelbus. Op 5 januari is hij zelfs de Drie Koningen
Melchior, Balthasar en Gaspar te vlug af, want daags voor hun feestdag mag Bart
reeds de verjaardagkaarsjes uitblazen. De 13de januari viert Vito Borghmans z’n
verjaardag en ’s anderendaags is het feest bij Christine Quintens. Amper één dag
later wordt er gevierd bij bestuurslid Rita De Soete. We zijn dan reeds 15 januari.
Ja de tijd gaat vlug !!

Nieuwjaarzingen

Rond 1900 was het in Brugge
armoede troef. Om een “kluute”
bij te verdienen, gingen de
kinderen uit de volksbuurten
“Nieuwjaarzingen” in de betere
herbergen van de stad.
Op nevenstaande gravure uit
1898 zie je kinderen tijdens het
“Nieuwjaarzingen” in de oude
herberg Vlissinghe in de
Bleekerstraat. Het interieur
van het café is tot op heden
onveranderd gebleven.
Na nieuwjaar werd het liedjesrepertoire en de kleding aangepast en ging het optreden
naadloos over op Driekoningen. Velen herinneren zich beslist nog de tekst van een bekend
“Driekoningenliedje” dat luidde als volgt :
Driekeuningen, driekeuningen, gif mien een nieuwen hoed.
M’en oekden is versleten, ons moeder mag ’t nie weten.
En ons voader éét ol ’t geld ….. Up de rooster geteld.
Vandaag is die oude traditie in het Brugse helaas grotendeels uitgestorven.

Sander Meulemeester zet op donderdag 16 januari de bloemetjes buiten, want
dan blaast hij zijn verjaardagtaart aan flarden .
Maandag 20 januari is wel ‘n speciale dag. Ten huize van Micheline Claeys is er
volop feeststemming. Niet alleen mama Micheline, maar ook zoon Rob Vanhoutte
worden dan verwend. Moeder en zoon zijn precies op dezelfde dag jarig.
De 22ste januari mag je Agnes Vervaecke feliciteren, want die dag doet zij er een
jaartje bij ! En twee dagen later, op vrijdag 24 januari kan Ingrid Pylyser er ‘n lang
weekend van maken. Verjaren op een vrijdag kom je niet elk jaar tegen ! Dat is ook zo
voor Carlo De Groote die met z’n verjaardag het weekend feestelijk kan inzetten.
Op zondag 26 januari is het feest bij Rita Van Nieuwenhuyse. ‘t Zal er een heel
gezellige bedoening worden. Diezelfde zondag wordt het zéker een zware dag voor
Luc Poublon. Hij is niet alleen jarig, maar z’n favoriete voetbalploeg Club Brugge
speelt die dag tegen KV Kortrijk. Als dat maar goed komt !
Ons nieuwste lid Karin Vande Capelle doet er op 29 januari een jaartje bij en dat
zal beslist gevierd worden !
Iemand moet de laatste zijn. Oud-bestuurslid van de voormalige wandelclub de
ROAS-stappers, Marcel Mutsaerts neemt op 31 januari de plaats van hekkensluiter
in. Maggy, zet de drankjes maar klaar! Met zijn verjaardag is de lijst van de januarijarigen compleet. Proficiat aan iedereen, en laat het niet aan je hart komen !
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GRATIS WANDELTOCHT VOOR B.M.W.-LEDEN

KRUWERSTOCHT – OOSTDUINKERKE
ZONDAG 2 FEBRUARI – START 8 TOT 15 UUR

De eerste gratis wandeltocht van 2020 brengt ons ditmaal naar de westkust.
Een prachtige tocht. Afstanden van 5, 7, 14, 18 en 26 km. Inschrijvingen
en starten in de feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92 Oostduinkerke.
Het wordt een tocht vol ontdekkingen, in de duinen, langs goed
begaanbare paadjes en door het unieke natuurgebied “Duinepanne”.
Het visserijmuseum ligt op wandelafstand. Niet te missen !!
Met de auto neem je op de E40 afrit 2 “Oostduinkerke”, maar ook met de kusttram is
de inschrijving vlot bereikbaar. Afstappen aan de halte Oostduikkerke-bad.
De wandeltocht is genoemd naar de
garnaalkruiers of “kruwers”, die louter op
mankracht hun netten in het strandwater
slepen en zo aan garnaalvangst doen.
Geen ongevaarlijke bezigheid, want de
kruwers wagen zich tot lendenhoogte in
de zee. Struikelen in zee kan fataal zijn !
De collega’s van de kruwers zijn de
paardenvissers die de wijde zee intrekken.
Hun activiteiten zijn vandaag een
toeristische attractie. De Oostduinkerkse
paardenvissers zijn door UNESCO
opgenomen als werelderfgoed. Zij zijn de
enigen die nog op die manier vissen.

Exclusief voor leden van de Brugse Metten Wandelclub
Hier je wandelbon. Afgeven aan de inschrijvingstafel. Je wandelt gratis

GRATIS WANDELBON
GELDIG OP ZONDAG 2 FEBRUARI 2020

“Kruwerstocht”
WANDELCUB NIEUWPOORT VZW
START: FEESTZAAL “DE WITTE BURG” , WITTE BURG 92 OOSTDUINKERKE

! kleef hier je naametiket !
(ENKEL GELDIG MET ADRESKLEVER EN ALLEEN VOOR LEDEN VAN DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB
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Een jaar gratis wandelen in 2020.
Net als de vorige jaren biedt je wandelclub elke maand een gratis wandeltocht aan .
De aangeboden tochten zijn geselecteerd op kwaliteit en originaliteit.
Het zijn stuk-voor-stuk toporganisaties, ingericht door clubs met jarenlange ervaring.
Wat moet je doen ? Gewoon de wandelbon uitknippen uit Wandelnieuws. Kleef er je
adressticker op. Afgeven bij de inschrijving (één bon per lid). Je wandelt gratis !

AAN DEZE WANDELTOCHTEN NEEM JE ALS B.M.W.-LID
GRATIS DEEL, MITS AFGIFTE VAN DE WANDELBON
UIT HET CLUBBLAD WANDELNIEUWS
DATUM
TOCHT

STARTPLAATS

ZON 02 FEB

NAAM VAN DE
WANDELTOCHT

AFSTANDEN
PARCOURS

ORGANISERENDE
CLUB

BLZ
BOEK

OOSTDUINKERKE KRUWERSTOCHT

5/7/14/18/26

WC NIEUWPOORT

65

ZAT 21 MAA

OOSTKAMP

BEVERHOUTSVELD

5/9/12/15/18/24/30 VREDESEILANDEN

ZO.12 APRIL

BRAKEL

VLAANDERENS MOOISTE 6/12/18/25

VRIJ 01 MEI

ST JAN IN EREMO KREKENTOCHT

MAA 01 JUNI

ST KRUIS-BR

BRUGSE METTENTOCHT 5/12/18/26/32

B.M.W.

181

ZAT 20 JUNI

ZEEBRUGGE

ZEEHAVEN TOCHT

B.M.W.

197

ZAT 04 JULI

ST ANDRIES-BR BREYDEL & DE CONINCK 6/12/19

B.M.W.

206

ZO 02 AUG

EERNEGEM

KASSEILEGGERTOCHT

5/12/15/20/25

WC EERNEGEM

225

ZAT 19 SEPT.

ASSEBROEK

ARSEBROUCTOCHT

6/10/14/18//22

B.M.W.

271

ZON 25 OKT.

ZERKEGEM

36STE R.B.S. TOCHT

4/7/13/18/21/26/30 RUSTIGE BOSSTAPPERS 306

ZON 15 NOV

OEDELEM

NAJAARSTOCHT

4/6/11/15/21

WC BEERNEM

321

ZAT. 12 DEC.

IEPER

IEPER IN DE WINTER

6/8/10/18/25/30

NOOIT MOE BOEZINGE

335

EVERBEEKSE TOCHTEN 130

6/9/12/15/21/25/30 WC ROYAL BENTI

6/10/16/22

104

148

DE WANDELBON IS STRIKT PERSOONLIJK EN MOET VOORZIEN ZIJN VAN UW ADRESKLEVER
HOU JE LIDKAART VAN “WANDELSPORT VLAANDEREN” BIJ DE HAND VOOR HET SCANNEN
MAAK DE BRUGSE METTEN WANDELCLUB BEKEND, DRAAG JE CLUBSHIRT

NIETS DAN VOORDELEN
.1 De maandelijkse wandeltochten zijn exclusief gratis voor B.M.W.-leden
.2 Op elke wandeltocht, ingericht door “Wandelsport Vlaanderen” ben je verzekerd,
niet alleen tijdens je tocht, maar ook op je heen- en terugweg naar en van de start.
.3 De kaart van de wijn-spaaractie geeft recht op gratis flessen wijn of biodrank.
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B.M.W. op grotere wandelvoet
Het gaat goed met je Brugse Metten Wandelclub.
Wandelsportexpert en B.M.W.-lid Leo Vande Zande heeft zich verdiept in de statistieken en
kwam tot een verbluffend resultaat. Hieronder een beknopt overzicht :
Spectaculaire stijging aantal deelgenomen wandelingen
Het aantal leden van de Brugse Metten Wandelclub die deelnamen aan een wandeltocht is
spectaculair gestegen van 2.368 in 2016 tot maar liefst 2.810 in 2019 !
Dat is een stijging van 442 gepresteerde wandeltochten in slechts drie jaar tijd.
Hoe komt dat zou je je afvragen ?
Wel het antwoord is te vinden in het veranderend profiel van de B.M.W-leden. Tot een paar
jaren geleden waren veel B.M.W. -leden niet direct echte actieve wandelaars. Men werd lid
uit sympathie en daarmee was de wandelkous af.
De vele inspanningen en initiatieven van het bestuur werpen nu resultaten af. De maandelijks
gratis wandeltochten spreken vele actieve wandelaars aan. De tocht met gratis ontbijt was
vorig jaar een echte meevaller. De wijnactie met spaarkaart en de andere initiatieven worden
duidelijk gewaardeerd. Resultaat : steeds meer actieve wandelaars worden B.M.W.-lid.

Meer B.M.W.-leden wandelen bij omliggende clubs.
De top vijf ziet eruit als volgt : Onze vier eigen organisaties waren in ‘19 goed voor 167 ledendeelnemers . Op de tweede plaats komen de Brugse Globetrotters die 149 inschrijvingen
mochten noteren en op nummer drie staat Wandelsportvereniging Beernem met 145. Eén
deelnemer minder -dus 144- brengt de Ruddervoordse Godelievestappers op een mooie
vierde plaats. Het Zedelgemse Vier-op-een-Rij sluit de top vijf met 115 B.M.W.-wandelaars.
Het ledenbestand van de B.M.W. evolueert van een sympathisantenvereniging naar een echte
wandelsportclub. Het bestuur doet er alles aan om beide strekkingen van dienst te zijn.
Met dank aan Leo Vande Zande voor het interessante opzoekwerk.

Tot volgende Wandelnieuws,
Namens het bestuur

Denis
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