Clubs en deelnemers op de 21ste Kermistocht 21/08/2016
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W.S.V. De Molenstappers Ruiselede vzw
W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter vzw
W.S.V. Beernem vzw
ATB De Natuurvrienden Deinze
W.S.V. De Brigandtrotters
Watewystappers Tielt
Sparta Stappers Ardooie
W.S.V. De Kadodders SKW
WC. Vier Op Een Rij Groot Zedelgem
Wandelclub Roal Benti
De Rustige Bos-stappers Jabbeke vzw
Godelievestappers Ruddervoorde vzw
WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke
Postiljon Merelbeke
De Textieltrekkers. Vichte vzw
Warden Oom Stappers vzw
Nacht Van Vlaanderen Torhout vzw
Wandelclub De Duintrappers Westende vzw
WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw
Gitse WC. “Voetje voor voetje” vzw
W.S.K. Marke vzw
Reynaertstappers Vinderhoute vzw
AL Kontent Groot Evergem vzw
De 7 Mijl –Stappers Moorsele
Wandelclub Koekelare vzw
Wandelclub Nieuwpoort vzw
Brugse Metten Wandelclub
Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw
De 12 Uren Van Lauwe
Hanske De Krijger Oudenaarde
De Margriete Stappers
De Trekvogels Boekhoute vzw
Drevetrotters Zonnebeke vzw
Wandelclub “Nooit Moe Boezinge”vzw
W.S.V. Egmont Zottegem vzw
De Brugsche Globetrotters vzw
De Winkelse Stappers
Guldenbergstappers Wevelgem
De Kwartels Groot-Assenede vzw
De Heuvellandstappers vzw
De Waterhoekstappers Heestert
Kreketrekkers Kortemark
De Marchmannekens Waarschoot
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
De Tervaete Stappers Keiem
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Het wandelend Paard vzw
Reynaertstappers vzw
De Motestappers Koekelare
Aviflorastappers Ingelmunster
W.N.Z.B. Knokke-Heist
Omloop Kluisbergen vzw
Florastappers Gent vzw
Boerenkrijgstappers vzw
Wandelclub “De Schooiers” Wichelen vzw
Road Runners Torhout vzw
Wandelclub Kadee Bornem vzw
Levenlijn Team Damme vzw
’t Wandel Voetje vzw
Waregemse Gordel vzw
Burchtstappers Herzele
W.S.V. De Kadees vzw
Les Hurlus en Balade-Mouscron
Velodroomvrienden Moorslede
De Klinkerclub
Buencamino vzw Step Forward
Wandelclub ’t Hoesken vzw
Padstappers Geraardsbergen vzw
Ijsetrippers vzw
Vreugdestappers Huldenberg
De Witsoone Stappers Krombeke
Wandelclub ‘De Westhoekstappers”
Sinjorenstappers Wilrijk vzw
Pasar Oostkamp
De Staense Stappers
De Puinstappers Bredene
W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw
Wandelsport Vlaanderen
Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw
De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas
W.S.V. Land Van Rhode vzw
W.J.C. Denderklokjes Lebbeke
Singelwandelaars Strombeek-Bever
De Pajotten Hekelgem vzw
De Olympic-Stappers vzw
W.S.V. Ibis Puurs vzw
De Vaartlandstappers
Sportraad Lendelede
Wandelclub Diksmuide
Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw
Koninklijk Feestcomité Oosteinde
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Niet aangesloten

192

Totaal

1757

Wij mochten heel wat kaartjes ontvangen van onze leden met de beste
wensen voor het nieuwe jaar, geluk en voorspoed, veel nieuwe leden, veel
plezier in de wandelsport en op clubgebied veel bijval bij de organisatie.
Aan allen van harte bedankt voor het toesturen van zoveel wensen.
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Bad Arolsen - 26 - 28 augustus 2016
Vrijdag 26 augustus
Het was vroeg en daarenboven nog donker als we
om 18.00 uur aan de sporthal verzamelden voor
een wandelweekend in Sauerland (Duitsland).
Met 104 waren we, mooi verdeeld over twee
bussen van “De Meibloem”. Op de busdisplay
lazen we dan al een temperatuur van 20 °C af. Het
was de voorbode van een tropisch weekend zoals
onze betrouwbare weermannen Sabine en Frank
hadden voorspeld.
Eigenlijk werd het nog een lange rit en pas om 13.30
uur waren we ongeveer op de bestemmingsplaats. We hadden
ondertussen wel al genoten van een koffie
al dan niet vergezeld van een koffiekoek in
een wegrestaurant even over de
Nederlandse grens. Het middagmaal in de
“Saustall” liet het ons al vermoeden dat we
op een handgrote schnitzel overgoten met
een pfifferlingesaus zouden worden
getrakteerd. Een dienster in lederhose met
vlecht in het haar en de bijpassende
roodwitte carreau blouse serveerde er de
eerste halve liters bij.
Bij een wandelweekend hoort er natuurlijk een stevige wandeling. Al waren de temperaturen reeds boven de dertig graden- niet direct uitnodigend. De meerderheid liet zich hierdoor niet
afschrikken, de rest verkoos een korte wandeling naar het dichtstbijzijnde terras. Maar het viel
mee, de 8 km rond de Twistesee werden
goed verteerd, mede door de welkome
schaduw van boompartijen en de
merendeels verharde wegen. Al was er nu
en dan een onweerstaanbare drang om
naar de strandgedeelten af te zakken en
een duik in het water te nemen. Tegen
18.00 uur kwamen we aan in het
Welcome-hotel in Arolsen, pal naast het
koninklijk slot. Voldoende tijd voor een
verkwikkende douche want het avondeten was pas om 19.30 uur of was het dan toch om
19.00 uur? Het was om “19.00 uur” maakte een wat oudere dame mij meteen duidelijk, als
ik, als een wat a - typische wandelaar en een duidelijke “bleu”, nog voor het avondeten wat
foto’s van het koninklijk slot in de avondzon wilde nemen. De wandelclub “De
Molenstappers” telt duidelijk heel wat ervaren en beslagen stappers, sommigen zelfs van
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hogere leeftijd, een groot aantal van
buiten Ruiselede en vol waardering
voor hun club. Een club die al jarenlang
geleid wordt door de onvermoeibare
voorzitter, Frans, al klinkt zijn stem na
een druk kermisweekend toch nu een
beetje vermoeid. Het avondeten was
gevarieerd en rijk en in buffetvorm.
Onze typisch Vlaamse organisatiedrang
wilden we al meteen overdragen op het
restaurantpersoneel. Na het avondeten
oogde de boulevard tussen het slot en de
protestantse kerk dermate uitnodigend
dat een avondwandelingetje nog net kon. Voor een slaapmutsje was het in een aantal
gelegenheden jammer genoeg reeds te laat en dus probeerden we - ondanks de warmte - maar
de slaap te vatten.
Zaterdag 27 augustus
Het ontbijt kon vanaf 7.00 uur en een felle
ochtendzon maakte ons tijdig wakker. Het
was moeilijk kiezen tussen de hartige en de
zoete kant van het ontbijtbuffet maar wie
van beide kanten nam, kwam zeker de
volgende uren door. Vanaf 9.00 uur nam
Frans ons op sleeptouw voor een wandeling
door Bad Arolsen. Voor elk wat wils: het
beroemde kasteel Residenzschloss Arolsen
waar de Nederlandse koningin-moeder
Emma geboren werd of de talrijke barokke huizen met prachtige deurlijsten en mooi versierde
smeedijzeren trapleuningen die er naartoe leiden. Er is ook voldoende groen, evenals een groot
aantal protestantse kerken maar bovenal is er voor een aantal van de groep de herinnering aan
hun soldatentijd hier. Van de kazerne
blijven nog slechts een drietal gebouwen
over, het middenplein is een parkeerterrein
geworden omgeven door winkels en
andere diensten. Een naambordje
“Belgischer Platz” herinnert aan de
Belgische aanwezigheid van 1952 tot
1994. Voor het middagmaal was er zelfs
nog tijd voor een aperitiefje bij “Den
Hollander” of voor een korte shopping.
12.00 uur: alweer tijd om te eten, al vroeg mijn maag er niet direct naar, maar het koude buffet
en warme buffet wisten ons al vlug te verleiden en voor een dessertje is er altijd plaats!
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Om 14.00 uur vertrokken we richting Korbach, een stadje op 20 km van Arolsen en bekend
voor zijn rijk aanbod aan vakwerkhuizen. Een ontspannende wandeling bracht ons langs de
mooiste plaatsen en liet ons kennismaken
met een palet aan kleuren waarin die
vakwerkhuizen beschilderd zijn. De deuren
en deurlijsten maken het plaatje compleet
en lijken zo uit de sprookjes van de
gebroeders Grimm - die in het nabijgelegen
Kassel geboren zijn - te komen. Het is er
mooi en ongerept rustig, het werd zelfs
zoeken naar een terrasje voor een
verfrissend biertje. Hoeft het nog gezegd?
Bij het avondmaal was er weer een
overvloed aan keuze tussen koud en warm, hartig en zoet. 21.00 uur: een avond als deze met
nog temperaturen boven de 25 °C verdient een avondwandeling die men eventueel kan afsluiten
met een drankje. In de “Schlossgarten”, onder de bomen en met zicht op het kasteel smaakte
dat nog het meest en als extraatje kregen we er voor het slapengaan een kleurrijk vuurwerk bij.
Zondag 28 augustus
Het ontbijt bleef op het zelfde uur maar we vertrokken een uurtje vroeger (om 8.00 uur) richting
Kassel. Het werd geen wandeling maar een stadsverkenning met de bus en daarom pikten we
om 9.30 uur twee vrouwelijke gidsen op. Deze op onze bus sprak enkel Duits maar op een
verstaanbare, trage manier en met haar warme stem en de gepaste grapjes richting buschauffeur
Rudy en Frans wist ze de hele bus te boeien. Kassel is
een sterk groeiende stad, modern, alles nagenoeg
herbouwd en aangelegd na de vernietiging tijdens WO II.
De kunstbiënnale Document liet er, dankzij Jan Hoet en
andere curatoren, talrijke sporen na onder de vorm van
opmerkelijke beelden en installaties. Het hoogtepunt van
het bezoek lag op Wilhemshöhe met het imposante
Herculesbeeld. Als een heer en meester wordt hier
uitgekeken op de volledige stad en vooral op de
aangelegde cascaden. Op zondag- namiddag zijn er de
“Wasserspiele” en donderen duizenden kubieke water als
een verfrissende stroom van hieruit richting benedenstad.
Zevenduizend toeschouwers worden er verwacht en
eigenlijk zou ik daar in de komende jaren eens willen bij
zijn. In het hotel was er nog net voldoende tijd om ons te
verfrissen en nadat de valiezen waren ingeladen, schoven
we voor een laatste maal aan in hotel Welcome. Rond 14.00 uur vertrokken we en na een rit
van 450 km waren we om 20.30 uur terug thuis. Een beetje moe maar voldaan na een
kennismaking met een onbekende streek.
William Coppens
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Toespraak van de voorzitter op zaterdag 12 november 2016 tijdens het 21ste
clubfeest in zaal Sport en Spel, Tieltstraat te Ruiselede.

- Geachte Mevrouw en Heren Schepenen, bestuursleden, sponsors, medewerkers, genodigden
clubleden en sympathisanten, iedereen een heel goede avond toegewenst en van harte welkom
op het 21ste clubfeest van Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede.
Onze burgemeester Mevr. Greet De Roo, hier anders altijd aanwezig, laat zich deze maal
verontschuldigen, zij verblijft momenteel in Polen met een delegatie op uitnodiging van het
bestuur van de Ruiseleedse Zusterstad Krasnik voor de herdenking van het einde van de eerste
wereldoorlog op 11 november.
- Beste vrienden, terwijl het wandelseizoen 2015 een bijzonder druk en succesvol jaar was
voor onze vereniging naar aanleiding van 20jaar Molenstappers was het afgelopen
wandelseizoen 2016 eerder een gewoon jaar. Kon uiteraard niet anders na een jaar vol
bijzonderheden en feestvieren. Maar ZO gewoon was het toch ook niet, als u weet dat we
ondanks het mindere resultaat - door weersomstandigheden van de Kermistocht toch nog
altijd 7227 deelnemers mochten ontvangen op onze vijf eigen wandelorganisaties, kunnen we
dit bezwaarlijk slecht noemen.
Zo waren er op de laatste Putje Wintertocht 2408 deelnemers, op Rondom Ruiselede in april
984 deelnemers, op de Lentetocht in Kruiskerke 1016 deelnemers, Dwars door Aarsele
leverde 1062 deelnemers en de Kermistocht was goed voor 1757 inschrijvingen.
De zomerreis naar Steeg in het wondermooie Lechtal in Tirol- Oostenrijk kon 51 clubleden
bekoren welke allen uitermate tevreden waren over hetgeen hen werd aangeboden en 104
Molenstappers waren present op de 3-daagse uitstap naar Bad-Arolsen in het Duitse
Sauerland waar we naast de natuur ook een stukje cultuur konden opsnuiven.
Ook de eendagsbusuitstappen kenden het afgelopen seizoen een schitterend verloop. Telkens
kon er afgereisd worden met een volle of nagenoeg volle bus met enkele uitschieters zoals:
eind februari met 75 clubleden naar Hofstade voor Vlaanderen Wandelt en in juni naar
Auvelais met 70 clubleden. Terwijl ons ledenbestand gegroeid is tot iets boven de 400 leden
kan ik ook vermelden dat de andere activiteiten op clubgebied ook goed werden opgevolgd
met ook hier een uitschieter nl: de jaarlijkse pannenkoekenbak ter gelegenheid van de Kleine
Kermis in Ruiselede met meer dan 4000 verkochte zelf gebakken kwaliteitspannenkoeken
waarvan de opbrengst volledig ten goede komt van de clubkas.
- Vandaag eindigt het clubseizoen 2015-2016 voor onze vereniging, traditioneel de tweede
zaterdag van november en morgen start automatisch het nieuwe seizoen, zeg maar het 22ste
clubjaar.
Wat heeft dit nieuwe clubseizoen voor ons in petto? Wel, het is zo dat de vijf eigen
wandelorganisaties behouden blijven en dit op de vertrouwde vaste data’s. Er is een zomerreis
gepland naar de deelstaat Saksen in Oost-Duitsland, dicht tegen de Tjechische grens, zeg maar
de vroegere D.D.R. in het zogenaamde Sächsischen Schweiz (Saksisch Zwitserland). Dit is
een immens groot Nationaal Natuurpark langs de rivier de Elbe in het Elbzandsteengebergte
met 1200 km gemarkeerde en uitgetekende wandelwegen, prachtige natuurfenomenen
uiteraard grensoverschrijdend, en de bijzonderste steden in dit gebied zijn de cultuurstad
Dresden en Bautzen, de hoofdstad van de Sorben, een minderheidsgroep in dit deel van
Duitsland met een eigen cultuur en met eigen gebruiken. U ziet, dit wordt voor velen toch een
reis naar een onbekende streek in Midden-Europa.
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De weekend-uitstap voor 2017 zal gaan richting het Nederlandse Zuid-Limburg in de streek
tussen Maastricht, Heerlen en de Duitse stad Aken, nl. naar Kerkrade. Bijzonderste troeven in
de streek zijn de heuvels op het parcours van de wielerklassieker “De Amstel Gold Race”, het
drielandenpunt bij Vaals, de Voerstreek in België en in Nederland en de vele bossen en
natuurgebieden in de streek zelf. Bijzonderheden en tijdstippen van deze beide uitstappen zult
u vernemen in een volgend clubkrantje.
Ook kan ik reeds verklappen dat op 17 maart 2017 hier in deze zaal een bijeenkomst zal
plaats hebben met reisverslag van ons clublid Patrick Van Grootven - hier aanwezig trouwens
- over zijn reis naar Mustang - het Verloren Koninkrijk. Mustang is een soort ministaatje hoog
in de bergen op de grens van Tibet en Nepal. Deze uiterst boeiende bijeenkomst zal gepaard
gaan met heel wat beelden op groot scherm en deskundige uitleg van Patrick over de streek en
de gebruiken van de plaatselijke bevolking - zeker een aanrader en uiteraard hopen we op een
grote belangstelling. Meer bijzonderheden ook in een volgende clubkrantje.
Tussendoor kan ik ook vermelden dat de samenwerking tussen de vijf wandelverenigingen
van de Brugse Ommeland Wandeltrofee - zijnde: Vier op één rij Groot Zedelgem,
Godelievestappers Ruddervoorde, Brugse Globetrotters, Wandelclub Beernem en
Molenstappers Ruiselede, na het succes van de twee voorbije jaren een vervolg zal kennen in
2017-2018. Vanaf begin 2017 zullen nieuwe afstempelkaarten voorzien zijn.
- Naar jaarlijkse gewoonte wil ik heel wat mensen bedanken voor hun inzet en medewerking
gedurende het afgelopen jaar.
De mensen van het bestuursploeg en de medewerkerskern verdienen onze bijzondere
aandacht, want zonder hun gedreven hulp staan we nergens, maar weet dat uw hulp ten volle
gewaardeerd wordt.
- Een dank je wel en graag een applaus voor alle medewerkers, inclusief traiteur Karel en zijn
team voor het verzorgen van deze feestavond.
- Zoals gewoonlijk richt ik ook een bijzonder woord van dank aan het gemeentebestuur voor
de logistieke en materiële hulp in het afgelopen jaar.
Ook onze sponsors voor gratis bedeling op onze tochten verdienen een dank-u-wel, nl. de
familie Biebuyck, onze burgemeester Mevr. Greet De Roo en Mr.en Mevr. Strubbe van
brouwerij Strubbe, de brouwer van o.a. ons Ruiseleeds streekbier “De Molenaar” en het
befaamd Keytebier. Door toedoen van brouwerij Strubbe kregen alle deelnemers op de
Kermistocht van 21 augustus laatsleden een gratis Keyte bier-proeving en op al onze eigen
wandelorganisaties is er ook de Keyte-bier actie - 6 stempels geeft recht op een 75 cl
Keytebierfles. Deze beide acties betekenen een heel grote steun voor onze vereniging, zoveel
is zeker. Ook hebben we samen een deal gesloten, zodat onze medewerkers straks een nieuwe
polo bekomen – medewerkers hier aanwezig kunnen deze polo ook passen.
Enkele clubleden namen deel aan de 100-km Dodentocht van Bornem en –of de 100 km
Nacht van Vlaanderen te Torhout en brachten deze uitzonderlijke prestatie ook tot een goed
einde. Proficiat aan Mieke Heyndrikx, Ronny Heyndrikx, Koen De Fauw, Francky Danckaert,
Wim Oosterlinck, Marleen Van Eeghem en Patrick Biebauw.
-We hebben ook nog twee leden die elk aan meer dan 1000 wandeltochten deelnamen en
welke we hier in de kijker willen plaatsen, nl. het echtpaar André Burggraeve - Elisabeth Joos
– Proficiat.
De verdienstelijke leden, zeg maar, die leden die het afgelopen wandelseizoen deelnamen aan
minstens 30 wandeltochten ontvangen, zoals de traditie het wil, uiteraard ook een geschenk en
het bestuur heeft dit jaar gekozen voor een kwaliteitsvolle T-shirt met clublogo in ons nieuwe
clubkleur koningsblauw.
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Beste vrienden, ik ga afronden, maar eerst nog enkele mededelingen.
- U kunt bij Christiane uw afgestempelde bonnetjes met vergoeding laten uitbetalen.
- Indien u nog geen nieuwe Walking 2017 bezit kunt u deze ook aanschaffen (verkoopprijs
8€)
- U kunt uw jaarlijks lidgeld hernieuwen, de prijs blijft dezelfde,15€ per persoon.
- En er is nog altijd onze tombola volgens het systeem, altijd prijs met heel wat waardevolle
prijzen waarvan de hoofdprijs een elektrische fruitpers is – de prijs per lot bedraagt 2,5€.
- Bij de uitgang vindt u folders van de komende Putje Wintertocht. U kunt deze folders
meenemen naar wandelingen her en der en zo nog mee promotie maken voor deze tocht.
- Er is nog één busuitstap dit jaar, nl: op zondag 11 december naar Belsele – Sint-Niklaas met
gratis ontbijt voor de deelnemers aan deze uitstap. Reeds 100 clubleden zijn ingeschreven – er
zijn nog enkele plaatsen vrij.
- Dit was het dan, ik ga nu plaats ruimen voor onze vertrouwde D.J.Geert Van Wycklandt en
ik wens u verder nog een heel aangename avond toe en uiteraard veel wandel- en clubplezier
in de nabije toekomst. En vergeet het niet: bij Wandelsportvereniging De Molenstappers
Ruiselede is het goed vertoeven!!!
Ik dank u voor de aandacht.
Frans Debouck.

In Memoriam:
Op dinsdag 6 december laatstleden is ons clublid Dirk Vandaele van ons heengegaan op
amper 55 jarige leeftijd. Dirk werd
geboren op 6 juli 1961te Aalter, was
getrouwd met Marleen Delmotte en laat
ook twee zonen en één kleinkind na. Het
afscheid van Dirk vond plaats in het
uitvaartcentrum Dhondt en Bockelandt te
Tielt in beperkte kring.
We zullen Dirk blijven herinneren als de
altijd guitige, vriendelijke en minzame
gast die altijd open stond voor een
babbel, een kwinkslag en die we samen
met
vrouwtje
Marleen
dikwijls
tegenkwamen op een wandeling her en der en als het even kon zeker op onze eigen
organisaties. Bij de busuitstappen was hij samen met Marleen steevast te vinden achteraan de
bus waar leute maken nooit veraf was. Ook op het clubfeest was hij er graag bij!!
Dirk we zullen nog dikwijls aan je denken - we zullen je missen - velen zullen je missen.
Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede biedt aan Marleen en de familie hun
blijken van oprechte deelneming aan.
Frans Debouck.
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