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Woord van de voorzitter
Straks laten we het vermaledijde coronajaar 2020 achter ons en stappen we 2021 binnen met een
groot vraagteken.
Het jaar 2020 moest een fantastisch jaar worden: 25 jaar Molenstappers Ruiselede met een
programma bol van de activiteiten, en het begon goed: op zondag 1 maart 2020 reden we met een
volle Meilbloembus (59pl) naar het Limburgse Diepenbeek en Hasselt en dan....was het gedaan.
Geen enkele activiteit kwam nog aan bod.
We hebben ondanks de nog aanwezige coronadreiging toch een programma voor 2021 samengesteld
(hopelijk niet tegen beter weten in) en waar het enigszins mogelijk was hebben we één en ander
overgenomen van het programma van 2020.
Wat hebben we??
•
•
•
•
•
•

Onze vijf traditionele wandelorganisaties.
Vier eendaagse busuitstappen met o.a. Gratis BBQ op zaterdag 11 juli 2021 en met gratis
oliebollen op donderdag 30 december 2021.
Een verrassingsuitstap op zaterdag 26 juni 2021 met: een ontbijt, middagmaal, avondmaal,
ontspanning, proeverijen.....
Op zaterdag 28 augustus 2021 een vroege morgenwandeling en ontbijt voor de leden die hier
gratis kunnen van genieten.
Een weekend-uitstap
Het clubfeest op zondag 14 november.

U ziet beste clubleden, een jaarprogramma vol van de activiteiten en zoveel als mogelijk in de tweede
helft van 2021 in de hoop dat de corona-ellende dan achter de rug is en dat die activiteiten kunnen
doorgaan.
Wat valt weg uit het jaarprogramma???
• de traditionele pannenkoekenbak die in 2021 normaal zou plaats vinden op 27 en 28 mei. Hier
gaat een grote voorbereiding aan vooraf en we denken dat dit nog te vroeg komt i.v.m. Corona.
• De zomerreis: na mijn coronabesmetting in april ben ik niet meer de persoon die ik was en
wandelen in de bergen en daar een grote groep leiden zal er voor mij niet meer inzitten. Er is
wel een weekend-uitstap voorzien.
Intussen heeft een groot deel van onze leden het lidgeld voor volgend jaar hernieuwd waarvoor dank
en we mogen ook enkele nieuwe leden verwelkomen in onze vereniging waarvoor eveneens van harte
bedankt en welkom!!
Toch heb ik de indruk dat niet alle leden hun nieuwsbrieven lezen want we krijgen regelmatig mails,
berichten of telefoontjes van leden met de vraag als het lidgeld voor 2021 reeds mag betaald
worden??In dit krantje vind u een uittreksel van de nieuwsbrief betreffende het hernieuwen van het
lidgeld 2021.
Opgelet: Als het lidgeld voor 2021 niet betaald is zal uw PVC-lidkaart 2020-2021 niet geactiveerd
worden en kan je niet genieten van de gebruikelijke korting bij deelname aan wandeltochten.
Voor diegenen die hun lidmaatschap niet vernieuwen is dit hun laatste krantje of nieuwsbrief!!
Dit clubkrantje kwam tot stand met de medewerking van Christiane Françoys, Jean-Pierre Borremans,
Monique Maddens en Walter Vandevoorde, waarvoor van harte bedankt.
Verder wens ik alle leden en hun families ondanks alle corona-ongemakken gelukkige kerst- en
nieuwjaarsdagen en een hoopvol 2021.
Frans Debouck

Programma van W.S.V.De Molenstappers Ruiselede V.Z.W. voor de
nabije toekomst.

* Vrijdag 2/4/2021: Wandeltocht “Rondom Ruiselede.
De eerste wandelorganisatie van 2021 van uw vereniging heeft start- en aankomstplaats in Zaal
Polenplein in het centrum van Ruiselede. Volgende afstanden zijn voorzien: 4,6,9,12,15 en 20 km.
De mooiste plekjes van Ruiselede worden aangedaan met o.a. kerkwegels en landelijke wegen en
vanaf de 12km gaat het richting bloemendorp Kanegem. Er zijn voldoende rustposten voorzien, ook
op de kleinste afstanden – ook met gratis koffie of frisdrank en gebakje. Clubleden, allen op post!!!
Inschrijven kan vanaf 7u tot 15u.
*Zondag: 11/4/2021: Busuitstap naar Burg-Reuland (provincie Luik) en bezoek aan SanktVith.
Vertrek om 6u aan de sporthal van Ruiselede, Tieltstraat 46A.
Burg-Reuland is een Duitstalige gemeente in de provincie Luik en is het meest zuidelijk gelegen in
de regio Oost-België en ligt in de Belgische Eifel. Deze fusiegemeente bestaat uit 26 dorpen,
gehuchten en nederzettingen variërend van ongeveer 20 tot ongeveer 400 inwoners, met een totaal
van bijna 4000, op een oppervlakte van ongeveer 109 km². In het dorp Thommen staat het
gemeentehuis en nabij Ouren bevindt zich het drielandenpunt: Duitsland, België en het
Groothertogdom Luxemburg.
Deze licht golvende streek is een paradijs voor wandelaars met ongeveer 305km goede wandelwegen
variërend op een zeehoogte van ongeveer 450m met o.a.: het Romantisch Ourdal, het dal van de Ulf
(zijrivier van de Our), fraaie kleine dorpjes met veel natuurstenen gebouwen en bezienswaardige
kerken - kortom, een heerlijk landschap!!
De organisatie van deze wandeltocht is in handen van de wandelfederatie W.S.V.O
(Wandelsportverbond Ostbelgiën) en er zijn volgende afstanden: 5,10 en 20km. Kostprijs voor deze
uitstap is 13€, inschrijfprijs voor de wandeltocht inbegrepen. De startplaats is gelegen in het dorp
Espeler van de fusiegemeente Burg-Reuland.
Op deze uitstap bezoeken we ook nog het nabijgelegen stadje Sankt-Vith. Dit stadje ligt op het
kruispunt van Eifel en Ardennen en werd in de tweede wereldoorlog volledig verwoest tijdens het
Ardennenoffensief, de opbouw duurde tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw, het heeft zich in de
laatste decennia prachtig ontwikkeld en heeft momenteel een kwalitatief hoogstaand toeristisch
aanbod.

* Vrijdag 14/5/2021: Lentetocht - Bossentocht.
Onze tweede eigen wandelorganisatie van 2021 is een tocht die zijn naam alle eer aandoet in de
prachtige beboste omgeving van de Ruiseleedse parochie Kruiskerke met o.a. de Gemeentebossen,
de Vorte Bossen, de bossen van Maria-Aalter en enkele privédomeinen. In deze periode van het jaar
is de natuur er op haar mooist.
Gratis drankje met versnapering voor alle deelnemers.

Afstanden, 4,6,9,12,15 en 20 km, start vanaf 7u tot en met 15u in zaal Kruispunt, Kruiskerkestraat 10
te Kruiskerke.
* Zaterdag 22/05/2021: Bedevaart “Te voet naar Oostakker”.
Samenkomst vanaf 6u in café De Plaetse, Markt 12 te Ruiselede. Het gemeentebestuur trakteert met
koffie en de traditionele “dreupel”
Er wordt om 6.30u stipt vertrokken richting Poeke en Poesele en dan naar Nevele waar de knapzak
wordt aangesproken in café De Vischmijn (koffie krijg je ter plaatse), vervolgens naar Drongen
(middagmaal - eigen boterhammen) en verder via Gent naar Oostakker waar men om ongeveer
14.15u aankomst in bedevaartsoord.
Afstand: ongeveer 35 km
Financiële bijdrage: 10 € inclusief verzekering.
Inschrijven kan tot 1 week op voorhand bij de voorzitter.

Adreswijziging en/of verandering van e-mailadressen
Gelieve steeds het secretariaat op de hoogte te brengen bij adreswijzigingen en/of
verandering van e-mailadres. Op die manier kan je nieuws vanuit het secretariaat correct
krijgen. Zo komen de mails juist in uw mailbox terecht. Wijzigingen kunnen verstuurd
worden naar: frans.debouck@telenet.be. Mocht er een fout geslopen zijn in de gegevens
die voorkomen op uw (nieuwe) lidkaart, gelieve dit dan (schriftelijk) te melden aan de
secretaris. Heeft het secretariaat uw e-mailadres nog niet? Gelieve ons een berichtje te
sturen aub !!!
Uw lidkaart is geld waard!!
Uw lidkaart is nog altijd geld waard. Op vertoon van uw lidkaart (bij scanning), wandelt u
immers voor de som van € 1.50. Vanaf 2021 zijn er bij veel clubs verhogingen genoteerd.
Kijk uit!! Als lid van Wandelsport Vlaanderen heb je sowieso een korting van telkens 0.5
euro!!

Verdienstelijk leden:
-

-

Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben twee clubleden gereageerd, nl.:
o Marie-Rose Coucke voor het behalen van 20.000km.
o Maurits De Meyer voor het behalen van 60.000km.
Proficiat aan beide verdienstelijke clubleden – zij ontvangen een diploma en een
geschenk + thuisgestuurd door onze federatie “Wandelsport Vlaanderen”.
Ten gepaste tijde worden zij ook door onze club in de bloemetjes gezet!!!

Wandelen van uit ons kot !
Lockdown! Misschien ben ik door mijn ouderdom niet meer mee met mijn tijd, maar tot voor
enkele weken had ik nog nooit van het woord < lockdown > gehoord. Mee of niet mee met
mijn tijd , maar sedert de uitbraak van het coronavirus weet ik al zeer goed wat de inhoud van
dit woord betekent. Of wij het nu leuk vinden of niet, ook ik en mijn echtgenote, zijn
gebonden aan de ons door de overheid opgelegde voorwaarden. Beiden zijn wij echter
buitenmensen, die meestal te vinden zijn in de natuur, zij het door te wandelen of te fietsen, of
door thuis allerlei karweien uit te voeren in onze tuin. Naast dit houden wij ook van een
sociaal contact met familie, vrienden en kennissen en/of het beoefenen van een
vrijetijdsbesteding in groepsverband zoals een in clubverband georganiseerde wandeling, een
activiteit in de vinkensport of een andere vorm van vogelliefhebberij. Helaas heeft de uitbraak
van het coronavirus de laatste weken al aardig wat roet in het eten gegooid. Wandelen in
clubverband of een andere sportactiveit in groepsverband, kan tot nader order niet meer en het
is koffiedik kijken tot wanneer dit terug mogelijk wordt. Nu de mooiste lente en zomerdagen
aankomen is het wandelverbod in clubverband een euvel, dat wij als fervent wandelaar
konden missen als kiespijn. < Blijf in uw kot >
zegt Minister Maggie Deblock, maar dit houd
nog steeds in, dat individueel wandelen in
gezinsverband tot op heden is toegestaan, ja
zelfs wordt aanbevolen, en daar maken wij
overeenkomstig de bestaande reglementen,
aardig gebruik van. Met dit mooi voorjaarsweer
van de laatste dagen, is het aangenaam om
buiten te vertoeven. De bomen, planten en
bloemen, komen stilaan in bloei en tal van
zangvogels zoals zanglijster, merel en botvink beginnen te zingen. De voorjaarstrek van de
vogels naar hun broedgebieden is volop aan de gang. De spreeuwen zijn als eerste, eind
februari aan de voorjaarstrek begonnen daarna in maart en april, gevolgd door de botvink,
kneu, groenvink, putter ,zwaluw en nog tal van andere al dan niet insectenetende zangvogels.
Koekoek, Europese kwartel en Wielewaal sluiten zich dan als laatste bij deze zomergasten
aan . Waar er nog zijn kan men ook vanaf maart, het
gezang horen van de leeuwerik. Deze majestueuze
hemelzanger is echter een zeldzaamheid geworden
in Vlaanderen. Gisteren 29 april hebben wij een
cirkelvormige wandeling gemaakt van een
vijftiental kilometer in de omgeving van onze
woning, met speciale aandacht voor de vogels. Wij
hoorden er het gezang van 1 merel, 2 zanglijsters, 2
botvinken en 1 leeuwerik en wij zagen 1 koppel
patrijzen, 1 paar grijze kwikstaarten, 5 wilde
eenden, 2 waterhoenders, een viertal kieviten, waarvan er ieder jaar een paar koppels nestelen
in onze omgeving, talrijke houtduiven, Turkse tortels, kauwen, kraaien, eksters en meeuwen
om maar de voornaamste te noemen, In vergelijking met enkele decennia geleden zijn er bij

ons in de omgeving zeer weinig huismussen en nog minder ringmussen te zien. Enkel waar er
voederplaatsen zijn voor het vee, ziet men er nog enkele vertoeven. Maar die ganse horden
van vroeger ziet men niet meer. Volgens ingewijden in het vak is dit te wijten aan het
verdwijnen van hun natuurlijk biotoop. Lockdown of niet, het leven gaat verder, zij in zijn
huidige aangepaste en even te wennen vorm. Vrienden collega’s wandelaars, samen met mijn
echtgenote, missen wij u allen op de in clubverband georganiseerde wandelingen en andere
activiteiten, maar hoe jammer het voor ons allen ook is < Kop omhoog > want er zijn ergere
dingen in het leven. Het voornaamste is dat wij met zijn allen mogen gezond blijven en
wanneer dit gebeurd, komt alles wel in orde.
Walter Vandevoorde - Godelieve Marreel - Geschreven in het voorjaar 2020.

Puzzelen

Wat vliegt de tijd toch snel !
Heden woensdag 19 augustus. Na een helse week met temperaturen ruim boven de 30 gr; is er
een welgekomen afkoeling in het weerbeeld gekomen De echte zonnekloppers waren in hun
nopjes maar voor mij en mijn vrouw, beiden op leeftijd, hebben wij dergelijke temperaren
liever verloren dan gevonden. Voor ons zijn temperaturen tussen 20 en 25 gr een zalige
bedoening. Half augustus voorbij is de zomer al een
stuk opgeschoven. De dagen zijn reeds duchtig aan
het korten en in de natuur is alle vogelgezang voorbij
want de rui is aangebroken. Het voorjaar en de zomer
van 2020 zullen de geschiedenis ingaan als behoorlijk
warm en droog. Na een uiterst zachte winter kregen
wij een mooie lente. Fauna en flora profiteerden
hiervan, met een vroege uitbundige groet en bloei.
Door het goed weer in het voorjaar begonnen de
vogels in de natuur, en bij de kwekers in beschermd
milieu, vrij vroeg met nestelen. Half maart vond ik in mijn haag reeds het eerste nest van de
heggenmus en merel. Tijdens menig wandeling hoorden wij her en der , het gezang van
allerlei zangvogels , zoals zanglijster, merel, botvink enz… .
De lente is de voortplantingsperiode van vogels en dieren ;Wij
waren dan ook soms getuige van het paringsritueel van menig
vogel of dier. Wij zagen er hazen op liefdespad, een kolonie
nestbouwende kraaien, wilde eenden, waterhoenders en
meerkoeten met kuikens, en nog tal van andere vogel en
diersoorten in volle voortplantingsperiode. De voorjaarsbloei
van bloemen, planten, struiken en bomen was uitbundig en de
vruchtengroei aan tal van fruitbomen was dit eveneens.
Ondanks al deze gunstige gebeurtenissen was de lente en de
zomer voor ons als mens, niet zoals een ander, dit door de komst van het zo verwenste corona
virus. Samen met mijn vrouw nemen wij in normale
omstandigheden veelvuldig deel aan tal van in clubverband
georganiseerde wandelingen en dit tot in alle uithoeken van ons
Vlaamse land. Ook dit kon en kan tot op heden nog steeds niet
meer, wat niet belet dat wij bij de pakken zijn blijven zitten.
Individueel hebben wij samen diverse wandelingen en
fietstochten gemaakt steeds met oog en oor voor alles wat leeft
en beweegt in de schoot van Moeder natuur. Vlaanderen mijn
land, telt ontelbaar mooie plaatsen waar vele mensen bij gebrek
aan interesse, geen weet van hebben. Wondermooi zijn de
Vlaamse Ardennen, het Heuvelland, het land van Bachten de Kuppe, onze weidse Polders, het
Brugse Omeland met zijn vele bossen en natuurgebieden, en nog zo vele andere. Waar men
ook gaat ieder streek heeft zijn eigen charme. Van in het voorjaar hebben wij de noeste arbeid
op de akkers gevolgd, met het zaaien en planten van de vele gewassen, om daarna te genieten
van de uitbundige groei, bloei en oogst van de teelten. Het spreekwoord zegt < Oogst

geschoren, winter geboren > en dit is nu stilaan het geval. Binnen enkele weken zullen de
akkers er opnieuw kaal en verlaten bijliggen als voorbode van de komende winter. Wat vliegt
de tijd toch snel! Wat is het nu stil geworden in de natuur, Alle vogels zijn in de rui waarvan
velen zich reeds voorbereiden om aan de najaarstrek te beginnen. 2020 was voor ons allemaal
een woelig jaar zoals wij in mensen heugenis nooit hebben meegemaakt en daar heeft dat
minuskleine virus, corona genaamd, voor gezorgd. Bijna een half jaar zitten wij reeds met dit
probleem opgescheept en wanneer dit zal voorbij zijn, blijft voor ons allen koffiedik kijken.
Laat ons hopen dat 2021 terug een normaal jaar word want wat wij nu de laatste maanden
gekregen hebben, dit kunnen wij missen als kiespijn ! .
Walter Vandevoorde

Zaterdag 26 juni 2021: Verrassingsuitstap

-

Hopelijk gaat deze verrassingsuitstap wel door in 2021.

-

Wat is er voorzien?
o Een uitgebreid ontbijt op een heel verrassende locatie.
o Ontspanning in de voormiddag met consumptie.
o Een aperitief en middagmaal in een speciale afspanning.
o Ontspanning en enkele proevingen in de namiddag.
o Avondeten in een gekend restaurant op een unieke locatie.

-

Het vertrek per autocar is voorzien in Ruiselede ’s morgens om 07.30uur.

-

Terug in Ruiselede om +/- 21.00uur.

-

De kostprijs van deze uitstap is €85 per persoon, doch de club legt €10 p/p bij, zodat
de prijs uitkomt op €75.

-

Inschrijven kan vanaf heden via de gekende kanalen: e-mail, telefoon.

-

Een voorschot moet nog niet betaald worden – wij wachten de situatie af!!

In Memoriam

Op 22 februari 2020 overleed Mevrouw Margaretha Vermeulen, weduwe van de Heer Robert
Huys in de leeftijd van 100 jaar. Zij was de moeder en schoonmoeder van onze leden Roland
en Nadine Huys - De Clercq.

Op 3 maart 2020 overleed Mevrouw Erna Declercq, weduwe van de Heer Theophiel van Pamel
in de leeftijd van 78 jaar. Zij was de grootmoeder van ons clublid Ronny Heyndrikx.

Op 9 maart 2020 overleed Mevrouw Carine Maddens, echtgenote van de Heer Jean-Claude
Huyghe, in de leeftijd van 53 jaar. Zij was de zus en schoonzus van onze leden Luc en Monique
Braet - Maddens.

Op 13 maart 2020 overleed Mevrouw Georgette Sloore, weduwe
van de Heer Georges De Craene in de leeftijd van 87 jaar.
Georgette was lid van onze vereniging van in het prille begin en
nam deel aan heel wat clubactiviteiten zoals clubuitstappen, reizen,
clubfeesten, ……..veelal samen met haar ook inmiddels overleden
vriendin Paula Deblaere (Elma en Selma) om leute en plezier te
maken was Georgette er steevast bij en een kwikslag was haar zeker
niet vreemd….De laatste jaren verbleef Georgette in WZC Veilige
Have te Aalter.

Op 17 juni 2020 overleed de Heer Antoine De Loof, echtgenoot van
Mevrouw Hilde Rubens in de leeftijd van 77 jaar. Antoine was een
enthousiast lid van de Molenstappers, samen met ‘maat’ Marc
Verhaeghe heeft hij heel wat kilometers op de teller staan. De
beschrijving op het overlijdensbericht zegt alles over de goedlachse
Antoine: enthousiaste verteller, lieve echtgenoot, handige
meubelmaker, geestdriftige leerkracht, sterke papa, fervente
wandelaar, trotse opa, moedige man, gepassioneerde tuinman,
eigenwijze doe - het - zelver, begunstigde muziekliefhebber,
oprechte levensgenieter, onze Toon…..

Op 12 september 2020 overleed de Heer Michel Vandevoorde in de leeftijd van 70 jaar. Hij
was de broer en schoonbroer van onze leden Joris Vandevoorde - Rita Bosschaert en Roland
Vande Steene - Maaike Vandevoorde.

Op 19 november 2020 overleed ons clublid Germain Vande Weghe,
echtgenoot van Mevr. Greta Pardo in de leeftijd van 76 jaar. Vele
jaren waren Germain en Greta lid van de Molenstappers, zeg maar
heel gedreven leden en altijd samen op pad, hand in hand zowel op
georganiseerde wandeltochten als in Ruiselede kris- kras door de
gemeente stappend. Altijd in voor een babbel, een kwinkslag of een
ernstig onderhoud. Germain was eigenlijk gene gewone, naast
verwoed wandelaar was hij ook Ere - Commandant van de
Ruiseleedse Brandweer en tevens oprichter en zanger – gitarist van de
“The Shadoogies” band. Toen we de kermiswandeltocht nog
organiseerden op de koer van de “Santa Maria” school heeft hij samen met zijn groep ook
enkele keren gezorgd voor de muzikale noot en ook verzorgde hij jaren het muzikale
programma de vrijdagavond van de Molenfeesten in Ruiselede. Na zijn ongeval op 18 januari
2020 heeft Germain gestreden en gevochten voor het leven maar het mocht niet zijn. Bedankt
Germain voor de vele jaren van vriendschap en Greta ondanks alles, het allerbeste en hopelijk
zien we je terug in ons midden.

Op 20 november 2020 overleed de Heer André Meuninck, weduwnaar van Mevrouw Anna
Deleu in de ouderdom 89 jaar. Hij was de vader en schoonvader van onze leden Katrien
Meuninck - Eric Carrette.

Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede biedt de families welgemeende blijken
van oprechte deelneming aan.

Frans Debouck

Onderstaande info is verschenen in de nieuwsbrief van 07 november 2020!

Lidgeld 2021:
November en december zijn traditioneel de maanden om het lidgeld voor het volgend jaar te
hernieuwen. Op andere jaren hernieuwden meer dan de helft van de leden het lidgeld op het
clubfeest- half november, en nog een ander groot gedeelte op de Putje Wintertocht rond 20
december. Enkelen betaalden door overschrijving per bank of post en nog enkelen hernieuwden
bij huisbezoeken van bestuursleden, tel daarbij nog enkele nieuwe leden bij en zo komen we
steevast aan 400 leden.
Voor het hernieuwen van het lidgeld voor 2021 ligt dit gevoelig anders (door de
coronapandemie) en daarom heeft het bestuur van de Molenstappers voor het volgende
geopteerd:
-Het lidgeld blijft €15 per persoon en een wandelkalender “Walking in Belgium” blijft €8 per
exemplaar( winkelverkoopprijs= €17).
-We vragen dat de leden het lidgeld overschrijven op rekeningnummer: BE62 4737 0542 3161
van Molenstappers Ruiselede p/a Abeelstraat 13 8755 Ruiselede.
Na storting van het verschuldigde bedrag worden de hernieuwingsbrief en het formulier voor
terugbetaling van de mutualiteit naar uw adres opgestuurd. Formulieren voor de mutualiteit pas
indienen na 1 januari 2021.
Opgepast: de PVC lidkaart van 2020 is na betaling van het lidgeld voor 2021 ook geldig in
2021- daarom krijgt u enkel een hernieuwingsbrief + mutualiteitsattest.
Wilt u de wandelkalender “Walking in Belgium” gelieve het bedrag (€8) bij te storten en deze
kunt u dan afhalen bij de voorzitter thuis op afspraak – in de namiddag(corona-proof), voor die
leden die de wandelkalender afhalen worden de hernieuwingsbrieven en de formulieren voor
de mutualiteit uiteraard ook bijgevoegd en worden niet opgestuurd. De wandelkalender
“Walking in Belgium” word niet opgestuurd omdat: van het lidgeld( €15) gaat €12 naar de
federatie( ruime verzekering ook tijdens individuele wandeling, werking,5 keer Walking
magazine, korting op de webshop van Wandelsport Vlaanderen,…), en het versturen van zo’n
kalender bedraagt €6,5- u begrijpt dat dit niet kan. Het zijn uiteraard zeer moeilijke
omstandigheden en we moeten er het beste van maken- in ieder geval is er voor de club
administratief meer werk!!!
Nieuwe leden ontvangen na storting van het verschuldigde bedrag eerst een voorlopige lidkaart
en het mutualiteitsattest en enkele weken later hun definitieve PVC lidkaart.
Mogen we vragen dat u het lidgeld om organisatorische redenen overschrijft tot ten laatste
10 december 2020!!!

Weetjes…

-

De coronawandelparcours van 6 en 12 km met start - en aankomstplaats Kamphuis
’t Haantje, Brandstraat 105 te Doomkerke – Ruiselede (waar de Putje Wintertocht
altijd doorgaat) blijven 14 dagen langer open tot en met eind januari (daarna
worden de pijltjes weggenomen.)

-

De actie “Ga wandelen en spaar voor een mooi geschenk!!” wordt wegens
coronatoestand in 2020 verlengd tot eind 2021. Met de wandelboekjes “limited
editions” verzamel je stempels voor een leuk gadget. Na 15 stempels kan je een
poncho krijgen of je spaart verder voor 25 stempels en dan heb je een handige
rugzak. De stempels verzamel je uiteraard bij deelname aan wandeltochten,
hopelijk lukt dit wel in 2021. Data en plaatsen waar de gadgets kunnen afgehaald
worden, zullen later nog meegedeeld worden.

-

De laatste zondag van april gaat in normale tijden “Vlaanderen Wandelt” door.
Deze vroegere Nationale Wandeldag heeft een heel grote voorbereiding nodig van
de clubs die zoiets organiseren (toen de Molenstappers de N.W.D in 2011
organiseerden, was er een voorbereiding van 1 jaar voorzien!) Daarom gaat deze
organisatie niet door in de oorspronkelijke formule, maar verspreid over zoveel
mogelijk clubs. Ook wij doen mee op zondag 25 april 2021. Hoe alles er gaat
uitzien weten we nog niet, U zal op tijd op de hoogte gehouden worden. Dit is een
organisatie in samenwerking met onze federatie “Wandelsport Vlaanderen”

-

In 2021 zijn de driejaarlijkse Molenfeesten voorzien op 30,31 juli en 1 augustus.
Gaan deze feesten door? In welke formule? Een light versie?? Of helemaal niet?
Het is nog koffiedik kijken, wij houden jullie op de hoogte.

- Weekenduitstap op 24-25-26 september 2021.
- Door de corona pandemie hebben wij nog geen beslissing genomen betreffende
locatie en programma.
- Wij hebben enkele hotels op het oog, die wij zoals altijd eerst willen bezoeken en
daarna een beslissing nemen in verband met prijs-kwaliteitsnormen. Eens het hotel
vastgelegd, maken wij het programma voor dit weekend, en hopelijk is ons werk
toch niet voor niets geweest en kan deze weekenduitstap doorgaan.
- Van zodra wij nieuws hebben en weten hoe deze uitstap in mekaar steekt en wij
een prijsbepaling hebben, zullen wij dit aan jullie bekend maken!!!

Programma 2021 van de W.S.V. Molenstappers Ruiselede V.Z.W.
Datum

Uur

Activiteit

Afstand Prijs

Tocht met vergoeding – Aalter: Oost-Vlaanderen
Zondag
07.00u –
5-8-12-15-20Wandelt – 41ste Marsen van Aalter van De Lachende
€ 1.50
15.00u
32 km
14/03/21
Wandelaars Aalter
Zondag
28/03/21
Vrijdag
02/04/21
Zaterdag
03/04/21
Zondag
11/04/21
Zondag
18/04/21
Zondag
25/04/21
Vrijdag
14/05/21
Zaterdag
22/05/21
Zondag
13/06/21
Zaterdag
26/06/21
Zondag
11/07/21
Woensdag
28/07/21
Zaterdag
31/07/21
Vrijdag
06/08/21
Zondag
08/08/21

Tocht met vergoeding – Oostende: West-Vlaanderen
4-6-12-18-24Wandelt – 47ste Lentetocht van Keignaerttrippers
€ 1.50
32 km
Oostende
Wandeltocht Rondom Ruiselede van de
07.00u –
4-6-9-12-15Molenstappers Ruiselede vanuit C.C. Polenplein
€ 1.50
15.00u
20 km
te Ruiselede
4-7-9-13-1805.30u –
Aanbevolen tocht – Koekelare: Blarentocht van
22-31-42-50 € 1.50
15.00u
Wandelclub Koekelare
km
Busuitstap naar Burg-Reuland voor de
06.00u Verbandswanderung van de W.S.V.O. en bezoek aan 4-6-12-20 km € 13
Sankt – Vith
07.00u – Tocht met vergoeding – Geluveld: 4de Bossentocht 5-10-12-15€ 1.50
15.00u
van Drevestappers Zonnebeke
20-26-30 km
07.00u –
Vlaanderen Wandelt Lokaal – info volgt later.
15.00u
Lentetocht – Bossentocht van de Molenstappers
07.00u –
4-6-9-12-15Ruiselede vanuit zaal Kruispunt te Kruiskerke –
€ 1.50
15.00u
20 km
Ruiselede
Bedevaart Te Voet naar Oostakker: Vertrek
06.15u
+/- 35 km € 10
vanuit Café De Plaetse, Markt te Ruiselede
25ste Dwars Door Aarsele van de Molenstappers
07.00u –
4-6-9-12-15Ruiselede vanuit de Parochiezaal – Jules Van
€1.50
15.00u
20-25 km
Ooststraat te Aarsele
07.00u15.00u

07.30u

06.30u

Verrassingsuitstap per autocar

€ 75

Busuitstap naar Gelrode (Vl. Br) voor de 34ste
4-8-12-16 km
Zomertocht van W.S.C. Langdorp en naar Ottergem
€ 11
voor de Barbequetocht van W.S.V. De Kadees met
4-6-12-16 km
gratis B.B.Q voor de meereizenden

07.00u – Aanbevolen tocht – Zulzeke: 12de Zomerwandeling 5-10-15-20€ 1.50
15.00u
van Omloop Kluisbergen
25 km
07.00u –
Tocht met vergoeding – Oostrozebeke: 6de
6-12-18-21€ 1.50
15.00u
Krinkeltocht van W.S.V. De Brigandtrotters
28 km
Inwandeling van de Kermistocht. Vertek aan het
18u30u
+/- 8 km
Guldensporenplein te Lotenhulle
Bijeenkomst van de vaste medewerkers met
12u
etentje in restaurant Biezemhof, Kattewegel 2 te
Aalter

Zondag
15/08/21
Zondag
22/08/21
Zaterdag
28/08/21

07.30u – Aanbevolen tocht – Hertsberge: Bulskampveldtocht 4-6-11-15-21€ 1.50
15.00u
van Wandelclub Beernem
25 km
25ste Kermistocht – Jubileumtocht van de
07.00u –
4-6-9-12-15Molenstappers Ruiselede vanuit Zaal voor Sport
€ 1.50
15.00u
20-25 km
en Spel, Tieltstraat 46A te Ruiselede
Vroegmorgenwandeling voor de leden ter
07.30u
gelegenheid van 25 jaar Molenstappers. Vertrek
+/- 5 km Gratis
aan de Sporthal – Tieltstraat te Ruiselede
Ontbijt voor de leden ter gelegenheid van 25 jaar
08u30u
Molenstappers in Zaal voor Sport en Spel,
Gratis
Tieltstraat te Ruiselede

Vrijdag
Weekenduitstap
24/09/21 tot
Verder info volgt nog!!!
Zondag
26/09/21
08.00u – Tocht met vergoeding – Sint-Michiels: 13de Vives –
Zondag
15.00u
24/10/21
Campustocht van Brugse Globetrotters
Busuitstap naar Tienen (Vl.Br) voor de
Zondag
Pannenkoekentocht van Trip – Trap Kumtich en
07.00u
31/10/21
naar Wetteren voor de 65ste Voettochten van de
tuinbouwstreek van W.S.V. Wetteren
25ste Clubfeest
Zondag
12.00u
Plaats van gebeuren en verdere info volgt
14/11/21
later !!!!
Zaterdag
08.00u – Aanbevolen tocht – Bredene: Zeebriestochten van
27/11/21
15.00u
de Puinstappers Bredene
ste
26 Putje Wintertocht van de Molenstappers
Zondag
08.00u –
Ruiselede vanuit Kamphuis ’t Haantje –
19/12/21
15.00u
Brandstraat 105 te Doomkerke – Ruiselede
Busuitstap naar Halle (prov. Antw.) voor de
Donderdag
oliebollentocht van W.S.V De Natuurvrienden
08.00u
30/12/21
Zoersel en bezoek aan de Kerstmarkt van
Antwerpen

6-12-18-24€ 1.50
30 km
3-6-9-13-18
km
€ 11
6-12-15-21
km

4-6-9-12-15€ 1.50
20-25 km
4-6-9-12-15€ 1.50
20-25 km
6-12-20-25
€ 12
km

Bovenstaande activiteiten zijn onder voorbehoud omwille van de corona maatregelen. Wij volgen dit uiteraard op en houden jullie op de hoogte!
Corona: Let op hygiëne, ook onderweg Het coronavirus verspreidt zich via
vochtdruppels, zoals snot en speeksel. Spuug dus niet op de grond. Krijg je
onderweg last van een loopneus, snuit je neus dan in een papieren zakdoek
en gooi deze in een afvalbak. Hoest en nies in je elleboog. Raak onderweg zo
min mogelijk voorwerpen aan. Soms ontkom je hier niet aan bijvoorbeeld bij
stoplichtknoppen. Raak je iets aan, ga dan daarna niet met je hand in je gezicht. Was bij thuiskomst
goed je handen.

Belangrijke bemerkingen:
❖ Op alle eigen inrichtingen is er vrije start tussen de aangeduide uren.
❖ Alle busreizen vertrekken ook dit jaar aan het sport en ontmoetingscentrum
(Sporthal) in de Tieltstraat te Ruiselede op de aangeduide uren.

Er wordt altijd stipt vertrokken, gelieve op tijd aan de vertrekplaats te zijn.
❖ Voor alle busreizen is vooraf inschrijven noodzakelijk, liefst uiterlijk de
dinsdagavond voor de uitstap van het weekend. Alle busuitstappen gebeuren met
luxe autocars van firma “De Meibloem” uit Tielt. Zij beschikken over een gans
gamma bussen, doch in het drukke toeristisch seizoen is het soms moeilijk een
grotere bus te bestellen dan voorzien, daarom is het aan te raden tijdig in te
schrijven. Heel wat clubleden leggen hun uitstappen reeds maandenlang op
voorhand vast!!!!. U kan inschrijven bij één van de bestuursleden, per email of
telefonisch. Betalen kan ook op de bus tijdens de heenreis. In de prijs is de fooi
voor de chauffeur en het inschrijvingsgeld voor de wandeling inbegrepen.
❖ Ook dit jaar staat maar één prijs afgedrukt bij de eendaagse busuitstappen,
aangezien de meereizenden van 14 jaar en jonger altijd meekunnen voor €1.
❖ Het uur van de terugreis wordt meegedeeld tijdens de heenreis, maar er wordt
gestreefd om altijd op een aanvaarbaar uur terug thuis te zijn.
❖ Voor de deelnemers aan de busuitstappen is het aan te raden om
reserveschoenen en kledij mee te nemen, zo maakt men na de tocht de bus niet
vuil en bij slecht weer kan men eventueel natte kledij vervangen.
❖ Bij deelname aan wandeltochten ingericht door een erkende wandelvereniging en
aangesloten bij een erkende wandelfederatie ontvangt u een korting van € 0,50 op
vertoon van uw lidkaart. Ook dit jaar is inscannen van de lidkaarten verplicht voor
de clubs. Zo weet men automatisch dat u lid bent van een wandelvereniging en
ontvangt u automatisch uw korting.
❖ Aanbevolen tochten vermeld in het jaarprogramma zijn wandeltochten waarop uw
bestuur de aandacht wil vestigen omdat het tochten zijn met een mooi parcours en
waarvan de inrichters clubs zijn waarvan hun leden veelal ook in grote getale
aanwezig zijn op onze organisaties.
❖ In het jaarprogramma zijn 5 “tochten met vergoeding” opgenomen. Wat moet u
doen om uw vergoeding van € 2 te bekomen?
Achteraan in dit clubblad bevinden zich vijf bons met de datum, de naam van de
inrichtende club en de plaats (gemeente) waar de wandeltocht plaats vindt. U knipt
de bon uit van de tocht waaraan u wilt deelnemen, u vult uw naam in op de bon en
na de wandeling biedt u zich aan bij de inrichters en laat u uw bon afstempelen in
het desbetreffende vakje. Op een organisatie van de Molenstappers of op het
clubfeest bied u uw bon aan bij het secretariaat en na controle als alles ok is wordt u
uw vergoeding uitbetaald.
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Tochten met vergoeding in 2021

Tocht met vergoeding: waarde € 2.00 per clublid
Zondag 14 maart 2021: Aalter.
Oost-Vlaanderen Wandelt.

Stempel

Naam + voornaam…………………………………………
Naam + voornaam…………………………………………

Molenstappers
5330 Ruiselede

Tocht met vergoeding: waarde € 2.00 per clublid
Zondag 28 maart 2021: Oostende.
West-Vlaanderen Wandelt.

Stempel

Naam + voornaam…………………………………… ….
Naam + voornaam……………………………………….

Molenstappers
5330 Ruiselede

Tocht met vergoeding: waarde € 2.00 per clublid
Zondag 18 april 2021: Geluveld.
4de-Bossentocht van Drevestappers Zonnebeke.

Stempel

Naam +voornaam…………………………………………
Naam +voornaam…………………………………………

Molenstappers
5330 Ruiselede

Tocht met vergoeding: waarde € 2.00 per clublid
Zaterdag 31 juli 2021: Oostrozebeke.
6de – Krinkeltocht van W.S.V. De Brigandtrotters.

Stempel

Naam +voornaam…………………………………………
Naam +voornaam……………………………………………. Molenstappers
5330 Ruiselede
Tocht met vergoeding: waarde € 2.00 per clublid
Zondag 24 oktober 2021: Sint-Michiels.
13de – Vives-Campustocht van Brugse Globetrotters.

Stempel

Naam +voornaam…………………………………………
Naam +voornaam……………………………………………. Molenstappers
5330 Ruiselede
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