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Ruiselede, 16/09/2022

Nieuwsbrief aan de leden

Beste clubleden,
Jullie zullen het al gemerkt hebben, de leden die hun email adres doorgegeven hebben
ontvangen niet langer meer de papieren versie. Op die manier kunnen we besparen op de
printkosten en op de verzendingskosten en is er mogelijkheid om jullie in de toekomst nog meer
te verrassen!!! Nochtans zijn er nog vele leden die hier geen gebruik van maken. Daarom
nogmaals de vraag om jullie email door te geven via info.molenstappersruiselede@gmail.com,
uiteraard is dit geen verplichting. Leden die om één of andere reden geen nieuwbrief zouden
ontvangen (hetzij digitaal, hetzij op papier) gelieve dit te melden aub. Dit is een overschakeling
en er kan altijd wat mis lopen (al hopen wij van niet natuurlijk).

Info over enkele vorige activiteiten

-

10/07/2022: Busuitstap naar Gelrode en Ottergem:
o 54 Molenstappers namen deel. Het werd een prachtige uitstap met een mooi
en afwisselend parcours in Gelrode en in Ottergem trakteerde de club de
meereizende op de plaatselijke barbecue.

-

05/08/2022: Inwandeling Kermistocht te Lotenhulle:
o

een 30-tal Molenstappers wandelden mee in Lotenhulle en het Poekepark
en genoten van een tussenstop met drankjes en achteraf was er traktatie met
frietjes door het bestuur.

-

21/08/2022: Kermistocht van de Molenstappers Ruiselede vanuit Zaal Sport & Spel.:
o In de huidige omstandigheden mogen we van een succes spreken, liefst 1584
wandelaars kwamen opdagen waaronder 172 Molenstappers. Het weer zat
mee en er werd lustig genoten van de verschillende gratis degustaties.

Kermistocht van zondag 21/08/2022 – andere organiserende clubs + aantal
deelnemers die dag.
Ruiselede – Molenstappers Ruiselede
Lummen - De Lummense Dalmatiërs vzw
Hechtel – W.S.V. De Bosdravers
Linden (Vl.-B) – De Horizonstappers
Opwijk (Vl.-B) – W.S.V. Horizon Opwijk
Kruibeke – Wandelclub De Lachende Klomp
Merkem – De Buskanters Houthulst
Sijsele – Feestcomité De Marollen
Lier – De Kleitrappers

-

1584 deelnemers
929 deelnemers
795 deelnemers
990 deelnemers
1270 deelnemers
954 deelnemers
584 deelnemers
423 deelnemers
1113 deelnemers

26/08/2022 tot en met 28/08/2022: Weekenduitstap naar De Veluwezoom (NL):
o Met 75 mensen vertrokken we vrijdagmorgen om een weekendje te genieten,
maar vooral te wandelen in deze prachtige streek. Vier prachtige wandelingen
stonden op het programma: ééntje in de mooie heide van de Veluwezoom en
dan nog 2 in en rond Oosterbeek om tenslotte te eindigen met een toerke in
de Bilderbergse bossen rond het hotel ‘Bilderberg’

Wij kijken nu al uit naar onze volgende weekenduitstap in 2023.

Belangrijk:
o De voorziene busuitstap naar Westmalle op 2/10/2022 wordt
vervangen door een uitstap naar Zonhoven voor de Jan Tielenstocht
van de K.W.S.V. OK50 Zonhoven. (5-8-13-19-24km) en een bezoek
aan Hasselt. Dit omdat de 45ste internationale wandeltocht van W.S.V.
Club 76 Merksem niet doorgaat. Vertrek om 07.00u aan de Sporthal,
Tieltstraat 46A te 8755 Ruiselede. Prijs: € 11. Momenteel zijn er een
52-tal leden ingeschreven. Let op: maximum 58 deelnemers!!

-

Onze volgende activiteiten:
o 02/10/2022 Busuitstap naar Zonhoven --→ zie hierboven aub.
o 23/10/2022 Tocht met vergoeding – Harelbeke.
▪

31ste Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete van de
W.S.K.Marke.

o Op 19/11/2022 organiseren wij opnieuw een inschrijvingsmoment waarop
leden hun lidmaatschap kunnen verlengen, mensen die interesse hebben om
lid te worden zijn uiteraard ook welkom. Normaal gebeurt dit op het
clubfeest, maar omdat we reeds een clubfeest hebben gegeven dit jaar, doen
we het nog éénmaal op deze wijze. Hopelijk kan het vanaf 2023 weer op de
normale manier. Het lidmaatschap bedraagt €20, een aanvraagformulier
voor de terugbetaling van het lidgeld voor een sportclub wordt meegeleverd.
(er kan €15 gerecupereerd worden). Er is tevens mogelijkheid om de
‘Walking in Belgium’ aan te schaffen voor de gebruikelijke prijs van €8.
Wandelboekjes kunnen verkregen worden voor de prijs van €1.
Voor de verdienstelijke leden (30 wandelingen) wordt een mooi geschenk
voorzien in de vorm van een polo met clublogo. Er zal een passet voorzien
zijn op dit evenement. Deze afgewerkte polo’s zullen beschikbaar zijn op
onze ‘Putje Wintertocht’ van 18/12/2022 in de startzaal t’Haantje in
Doomkerke. Er wordt daarom gevraagd aan de mensen met minstens
30 wandelingen op de teller en aanwezig zullen zijn om zich kenbaar te
maken via de verschillende mogelijkheden in de koptekst van deze
brief, dit om organisatorische redenen. Verdienstelijke leden die niet
aanwezig kunnen zijn, gelieve uw polo-maat door te geven voor
19/11/2022 en uw wandelboekje in te leveren bij een bestuurslid!! Dit
laatste kan ook nog op onze ‘Putje Wintertocht’. De mensen die tochten
met vergoeding hebben gewandeld kunnen ook hun bonnetjes inleveren
Dit alles zal doorgaan in de Zaal voor Sport & Spel, Tieltstraat 46A te 8755
Ruiselede van 14u tot 18u en uiteraard is er voor iedereen een natje en
droogje voorzien. Om organisatorische redenen vragen wij u een seintje te
geven als jullie aanwezig zullen zijn op de evenement.
Opgelet: voor de mensen die het lidgeld wensen te betalen via
overschrijving, gelieve dit te doen op volgend nummer: BE69 1030 7889
1178 met vermelding ‘vernieuwen lidmaatschap Molenstappers ’of ‘nieuw
lid’ en van uw naam en adres. De verhoging van het lidgeld van €15 naar
€20 heeft verschillende redenen nl.:

▪

Het grootste deel van het lidgeld wordt afgedragen aan de
federatie, slechts een klein deel blijft over voor onze
clubwerking. Het is voornamelijk zo dat de verzekeringskost
die aan Wandelsport Vlaanderen wordt aangerekend serieus
gestegen is en uiteraard rekent de Federatie dit door naar de
wandelclubs!!
▪ De meeste andere wandelclubs hebben ook hun lidgeld
verhoogd en wel om dezelfde reden!!
o 18/12/2022: Putje Wintertocht:
Onze befaamde ‘Putje Wintertocht’ kan ondanks de geplande
wegenwerken toch doorgaan en de start blijft ook zaal t’Haantje in
Doomkerke. Deze tocht gaat door als bijkomende wandeling en is ook
niet vermeld in de ‘Walking in Belgium’, maar wel op de wandelkalender
van Wandelsport Vlaanderen.
Oproep aan de helpende leden.
-

-

-

Aangezien bovenstaande wandeling (Putje Wintertocht) in eerste instantie niet doorging,
werd er ook geen helpschema opgemaakt tijdens het medewerkersfeest. Vandaar de oproep
aan de helpende leden om door te geven op welke dagen ze kunnen bijspringen om een
handje te helpen. In principe gaat dit over volgende data: 16 en 17 december 2022 en
uiteraard de dag van de wandeling zelf nl.: 18/12/2022. Jullie kunnen dit doen via de
verschillende mogelijkheden die te zien zijn in de koptekst van deze brief, maar uiteraard
ook mondeling bij gelegenheid!!
Voor leden en hopelijk ook nieuwe leden die op 19/11/2022 naar het inschrijvingsmoment
komen: daar zal ook mogelijkheid zijn om mede te delen wanneer er een handje kan worden
toegestoken op Putje Wintertocht.
De mensen die helpen zullen ook nog een telefoontje krijgen om verder af te spreken.

Frans Debouck
JP Borremans

