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GEEN GEORGANISEERDE WANDELTOCHTEN
Beste clubleden,
Corona laat zich voelen. Nog tot eind juni zijn alle georganiseerde wandeltochten van
Wandelsport Vlaanderen afgelast. Vooral de drukte aan de inschrijvingstafel en in de
startzaal en rustposten is een probleem. Dikwijls is de gevraagde minimum afstand
van 1,5 meter niet haalbaar.
Dus nog eventjes op de tanden bijten. Er is reeds beterschap in het vooruitzicht. !
De Breydel & De Conincktocht op zaterdag 4 juli is echter nog een vraagteken.
Van zodra meer nieuws krijgt u onmiddellijk nieuws. We houden je op de hoogte

INDIVIDUELE B.M.W.-WANDELING

“BRUGGE, ANDERS BEKEKEN”
Een aantal maanden zonder wandeling is niet ideaal. We wachten om de benen te
strekken ! In onze vorige “Wandelnieuws” vertelden wij je over onze plannen om een
stadswandeling in Brugge te schrijven. Speciaal voor de B.M.W.-leden.
Het is bijna zover ! Het uittekenen is klaar en de uitleg staat bijna op papier
Het wordt een wandeling die zowel in één keer als in
twee delen kan gestapt worden.
Meer dan dertig bladzijden aan tekst en illustraties
geven meer informatie. Talrijke weetjes en anekdotes
laten je het onbekende Brugge ontdekken.
Het is een wandeling om rustig te stappen én te kijken.
Uiteraard niet bepijld, maar wél met een handig
plannetje als wegwijzer.
Binnen een week staat “Brugge, anders bekeken” op je computer of zit het in je bus.
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Gelukkige verjaardag
Ook in Coronatijd worden verjaardagen gevierd. Met gesloten deuren, zonder drank
en met een maximum van drie personen. Santé !
We beginnen de bloeimaand op den 2de, dan is Mia Somers jarig. Maandag 4 mei is
het de beurt aan Martin Desmet en aan Luc Pattyn. Op zondag 10 mei hebben we
weer een dubbelslag met Roland Van De Voorde en Patrick Huys. ‘t kan niet op!
En Chris Deweerdt verjaart op de feestdag van ijsheilige H. Pancraas, 12 mei !
Dertien is reeds jaren het geluksgetal voor Marcel Vande Velde die dan de kaarsjes
uitblaast. ’s Anderendaags, de 14de mei is het de toer aan Patrick Eeckeloo om te
verjaren en op vrijdag 15 mei sluit de jarige Roos Verlinde de eerste helft van de
maand mei af.

Toen zaterdag nog voor heel ’t menage wasdag was .
Ze waren met negen bij familie Boone in de Vispaanstraat
in Brugge. Vier meisjes, drie jongens en moeder en vader.
Elke zaterdagochtend was ‘t wasdag in ’t achterkeukentje
van ‘de Boontjes’ zoals ze in het straatje genoemd werden.
Eerst werd de moor op ’t gazevier gezet tot dat hij kookte.
Het water in de zinken bassin werd op juiste temperatuur
gebracht. Moeder Boone voelde dat met haar helleboog
De meisjes gingen eerst in de kuip, van klein tot groot.
Dan de jongens in dezelfde volgorde. Tussen de zussen en
de broers was er vers water voorzien. Tijdens heel de
ceremonie was de deur van het achterkeukentje gesloten
voor ongewenste blikken. Wassen en schrobben gebeurde
met Sunlight-zeep. Dat kon erg pikken in d’ ogen, vooral
bij de kleinsten. Dan volgde een bleitserenade van een
kwartier met als apotheose een lap tegen d’oren !
Tot slot van de wasvertoning kregen de kinderen ‘n verse onderbroek en onderlijfje.
Toen de ‘knechtejongers’ hun plechtige communie gedaan hadden gingen ze op
zaterdag naar de douchen in het Guilini-bad. De ‘meisejongers’ wasten discreet
zichzelf. Maar de Sunlight-zeep werd vervangen door “Cadum”. Dat rook beter en
filmsterren zoals Marilyn Monroe gebruikten dat ook, stond er op het pakje.
Na de wasbeurt mochten de jongens van de Boontjes alle vier mee met vader naar
de gazettenwinkel. Hij deed zijn Prior-pronostiek binnen en de kleine gasten kregen
elk een muuletrekker. Zo was iedereen bij de Boontjes content die zaterdagmiddag.
Vader Boone was ook content, want die bleef dan meestal hangen in café De Tivoli
aan de Katelijnepoort. Ja, toen waren Corona-tijden nog héél ver af !.
Op de 18de mei, feestdag van Paus Joannes I verjaart Jeroen Langebick en de dag
nadien vieren zowel Nicole Verlinde als Michel Grauwet hun verjaardag ! Dus
twee keer proficiat. Op Hemelvaartdag, den 21ste mei viert Iris Eggermont feest en
de 23ste mei is het de beurt aan Agnes Van Haecke om te trakteren. Op de 26ste mei
viert het nieuw B.M.W.- bestuurslid Chris Lasat zijn verjaardagsfeest, maar dat
andere bestuurslid Hilde De Herdt wil natuurlijk niet onder liggen en één dag later
op 27 mei heeft zij haar verjaardagsfeest geregeld. Zij doet dat op dezelfde dag als
Anna Poppe. Aan beiden proficiat !
Op vrijdag 29 mei is het de beurt om te vieren aan Erik Ulehake en dezelfde dag
houdt meervoudig Gouden slufferhoudster Rita Van Quathem haar groot feest.
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Wandelen heeft niets dan voordelen
Noem mij één (1) nadeel van wandelen ! Lukt je niet !
Het is goed voor lijf en leden en die frisse neus kan natuurlijk ook geen kwaad.
Maar wandelen helpt je ook vooruit te komen.
Zo is het ook bewezen dat goed bewegen je tot psychologische evolutie kan leiden.
Dat zie je al terug in vele uitdrukkingen in onze taal :
Wie een conflict heeft “botst” met een ander. Maar bij wie er geen problemen zijn,
“loopt het lekker” of “gaat het vooruit”.
Bij een bedrijf of op een werf waar geen zorgen zijn, “Loopt het vlot” of zegt men
ook dat het “het goed gaat”.
Mensen die willen initiatief nemen zeggen vaak dat ze “stappen gaan zetten” of
dat ze “willen doorgaan”. De reden is altijd dat ze willen “verder komen”.
Dit zijn niet voor niets veelgebruikte uitdrukkingen.
Na een rustgevende wandeling zal je aan jezelf ervaren dat stappen wonderen doet.
Dus misschien is het tijd om er aan te beginnen. Ga jij “de eerste stap zetten” ?

Hoe zit dat nu met dat vermageren ?
Je hoort dikwijls zeggen “Cijfers liegen niet”.
Wel, we zetten het nog ’n keer op een rijtje :
Als je een vast tempo aanhoudt verbrand je heel wat calorieën
Iemand van 60 kilo die één uur rustig stapt (3 à 3,5 km/uur) verbrandt 150 kcal.
Iemand van 60 kilo die één uur gezapig stapt (4,5 à 5 km/uur) verbrandt 198 kcal.
Iemand van 60 kilo die één uur zeer snel stapt (6 km/uur) verbrandt 300 kcal.
Aan u de keuze om gewoon, rustig of sportief de wandeltoer op te gaan.
Tot volgende “Wandelnieuws” en met de groeten van het B.M.W.-bestuur

Denis
3

