
 

   Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede vzw 

 
   P/a Abeelstraat 13 

8755 Ruiselede 

tel. 051/68 93 65      

gsm : 0473 89 29 67 - 0473 89 29 66         

email: frans.debouck@telenet.be            clubnr. 5330                                                                                

              jpborremans60@gmail.com – 0495 23 18 00 

www.molenstappers.be – mail: info.molenstappersruiselede@gmail.com 

 

  Ruiselede, 26/06/2022 

 

Nieuwsbrief aan de leden : 

 

Beste Clubleden, 

 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwbrief kunnen we het volgend nieuws melden: 

 

- Zaterdag 26/03/2022: tocht met vergoeding St.-Laureins van Roal Benti: 1019 

deelnemers waarvan 16 molenstappers. 

- Zaterdag 02/04/2022: tocht met vergoeding in Koekelare van Wandelclub 

Koekelare: 1428 deelnemers waarvan 17 molenstappers. 

- Zondag 10/04/2022: busuitstap naar Burg-Reuland en bezoek aan Sankt-Vith: 

42 molenstappers waren mee voor deze uitstap naar de prachtige Oostkantons. 

- Maandag 18/04/2022: tocht met vergoeding in Oostkamp van de 

Godelievestappers Ruddervoorde: 1526 deelnemers waarvan 44 molenstappers. 

- Zaterdag 23/04/2022: Rondom Ruiselede van de Molenstappers: 1162 

deelnemers waarvan 140 molenstappers. Bedankt aan de medewerkers!! 

- Zaterdag 07/05/2022: bedevaart naar Oostakker: 16 deelnemers. 

- Vrijdag 13/05/2022: Lente-Bossentocht van de Molenstappers: 772 deelnemers 

waarvan 126 molenstappers. Bedankt aan de medewerkers van dienst!! 

- Zondag 15/05/2022: 25ste Clubfeest in Restaurant Biezemhof met 162 

Molenstappers die konden genieten van een prachtige namiddag en voor velen 

een gelukkig weerzien na de corona periode. 

- Donderdag 09/06/2022 – vrijdag 10/06/2022: pannenkoekenbak: +/-4500 

pannenkoeken gebakken en verkocht. Bedankt aan de clubleden die 

pannenkoeken kwamen proeven of ermee huiswaarts trokken, en bedankt aan 

de medewerkers van dienst. 

- Zaterdag 25/06/2022: verrassingsuitstap: 

 101 clubleden namen deel aan deze zeer geslaagde uitstap. Misschien kan één van 

de deelnemers een relaas neerschrijven, dat dan kan verschijnen in een volgende 

nieuwsbrief. 
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Wat staat er nog op het programma voor de nabije toekomst: 

- Zondag 10/07/2022: busuitstap naar Gelrode en Ottergem met gratis 

B.B.Q. voor de meereizenden. 

o Het vertrek is voorzien om 06.30 uur aan de Sporthal van Ruiselede, 

Tieltstraat 46A. De bus van de Meibloem rijdt eerst naar Gelrode in het 

Vlaams-Brabantse Hageland. Gelrode is een deelgemeente van 

Aarschot en daar kunnen we deelnemen aan de 35ste Zomertocht van 

W.S.C. Langdorp (4-8-12-16 km). De natuur is alomtegenwoordig met 

de Demervallei, de Turfputten (natuurgebied van 63 ha), het Kloesebos, 

holle wegen enz… 

o Rond de middag vertrekken we richting Ottergem – Vlekkem 

(deelgemeente van het Oostvlaamse Erpe – Mere), waar we bij 

aankomst eerst genieten van een B.B.Q.-schotel (wordt gratis 

aangeboden door het bestuur). Daarna kan er deelgenomen worden aan 

de B.B.Q.-tocht, georganiseerd door W.S.V. De Kadees Aalst. De 

wandeling voert ons door de Denderstreek en de vallei van de 

Molenbeek.  

Momenteel zijn er 51 clubleden ingeschreven – wie nog mee wil, graag 

inschrijven voor woensdag 06/07/2022. De kostprijs voor deze dubbele 

uitstap is €11, inschrijving voor beide tochten inbegrepen. 

- Vrijdag 05/08/2022: inwandeling Kermistocht – vertrek aan het 

Guldensporenplein te Lotenhulle. 

 Deze inwandeling is er in de eerste plaats voor de medewerkers die op de eigenlijke 

Kermistocht op zondag 21/08/2022 van dienst zijn, doch andere geïnteresseerden 

clubleden kunnen ook deelnemen. De afstand is +/- 7à8 km en we vangen de 

wandeling aan om 18.30 uur – er wordt in groep gewandeld. 

- Maandag 15/08/2022: aanbevolen tocht – Hertsberge voor de 

Bulskampveldtocht van Wandelclub Beernem. 

 Deze tocht van onze burenclub is meer dan een aanbeveling waardig, gezien de 

tocht zijn beloop kent in en rond het Provinciaal domein Bulskampveld en in de 

bossen en dreven van Hertsberge. Beste clubleden, laat ons massaal deelnemen aan 

deze wandeltocht. De afstanden zijn 4-6-11-15-21 en 25 km. 

-  Zondag 21/08/2022: 26ste Kermistocht van de Molenstappers vanuit Zaal 

voor Sport en Spel, Tieltstraat 46A te Ruiselede. 

 Volgende afstanden zijn voorzien: 4-6-9-12-15-20 en 25km, en er kan gestart 

worden vanaf 07.00 uur tot en met 15.00 uur. Verschillende rustposten – ook met 

gratis toegiften, o.a. koffie of frisdrank, ijscrème en Keyte bier proeverij. Ook 

worden er terug molenstappers pannenkoeken gebakken. 

 Clubleden, graag allen op post!!! 

- Van vrijdag 26/08/2022 tot en met zondag 28/08/2022: Weekenduitstap 

naar Oosterbeek – Arnhem (Nederland) 

o Voor de uitvoerige uitleg verwijzen we naar de vorige nieuwsbrief van 

04/04/2022. De kostprijs voor deze uitstap bedraagt €350/persoon voor 

een tweepersoonskamer en € 440 voor een éénpersoonskamer – alles 



inbegrepen!! Momenteel zijn er 68 clubleden ingeschreven, en door het 

feit dat we met een dubbeldekbus rijden zijn er nog plaatsen vrij – voor 

de late beslissers, inschrijven kan nog – doch niet te lang wachten. De 

ingeschrevenen hebben hun voorschot van €100 betaald en het saldo kan 

gestort worden tot en met zondag 17 juli 2022 op rekeningnummer: 

BE62 4737 0542 3161. 

 

- Te noteren datum: 

 Traditiegetrouw vernieuwen onze clubleden hun lidmaatschap voor het volgend 

jaar op het clubfeest in november of op de Putje Wintertocht in december of door overschrijving 

op de rekening van de club. 

Door de coronapandemie was er in 2021 geen clubfeest en is dit verschoven geworden naar 

zondag 15 mei 2022 (is wel kunnen doorgaan). Door het feit dat er in 2022 reeds een clubfeest 

plaats vond, heeft het bestuur besloten om in november 2022 geen clubfeest te organiseren (dus 

geen twee clubfeesten in 2022), maar: 

Op zaterdag 19 november 2022 organiseren wij een dag van de leden (en eventueel nieuwe 

leden) in Zaal Sport en Spel vanaf 14.00 uur tot en met 18.00 uur voor: 

- Het vernieuwen van het lidmaatschap voor 2023. 

- Het aanschaffen van de wandelkalender ‘Walking in Belgium’ 2023. 

- Afhalen van het geschenk voor de verdienstelijke leden (clubleden die 

meegedaan hebben aan 30 wandeltochten tussen 19 december 2021 en 19 

november 2022.) 

- Het uitbetalen van de strookjes ‘tocht met vergoeding’ (€2 per strookje) 

- We verwelkomen iedereen met een stuk taart met koffie, thee, chocomelk en 

een drankje achteraf bij een gezellig samenzijn. 

In een volgende nieuwsbrief verneemt u alle details. 

 

Het laatste clubnieuws kunt u ook nalezen op onze website: www.molenstappers.be 

 

Als vooruitstrevende vereniging moeten ook wij mee met de moderne vooruitgang. Daarom 

streven wij er naar om toekomstgericht de nieuwsbrief aan de leden digitaal te verzenden. 

Mogen wij vragen dat de leden die een e-mailadres hebben dit willen doormailen via 

info.molenstappersruiselede@gmail.com of naar onze nieuwe secretaris Ronny Windels via 

windels.deconinck@gmail.com  met vermelding ‘mededeling e-mailadres Molenstappers’. De 

clubleden die geen e-mailadres hebben, ontvangen uiteraard de nieuwsbrief verder in papieren 

versie. 

 

   Met sportieve groeten, 

   Frans Debouck 

   J.P. Borremans 
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