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Woordje voorzitter, 
 
De nieuwe versie van ons clubblad is een feit. Op deze manier 
stappen we ook het digitale tijdperk in. Dit was nodig om de kos-
ten te drukken en eerlijk gezegd het is ook beter voor het milieu. 
Zoals u gaat merken, staan alle rubrieken er nog in, maar sommi-
ge hebben een lichte wijziging ondergaan. Maar goed, ik ga hier 
niet alles opsommen wat veranderd is, bij het lezen gaan jullie dat 
zelf wel ontdekken. 
Corona beheerst nog altijd ons leven, zelfs de recente winterprik 
heeft daar niets aan kunnen veranderen. Het zorgde wel voor 
mooie sfeerbeelden met het sneeuwlandschap op de achtergrond. 
En het grootste voordeel, alle modder was op slag verdwenen. 
Bij het verschijnen van onze nieuwsbrief, is de uitgepijlde wande-
ling met vertrek in Doorslaar gedaan, de pijlen zijn ondertussen al 
weggehaald, er zijn een paar commentaren samengevat iets ver-
der in de nieuwsbrief. Het is overduidelijk dat de parcoursmees-
ters, met deze tocht alweer een voltreffere tocht hebben uitgepijld. 
 
Na de Krokustocht komt de Reynaerttocht met vertrek in Zele. Dit 
is weer een moeilijke, wat gaan de versoepelingen zijn, komen er 
wel versoepelingen. De laatste dagen vraag ik mij af, moet ik gaan 
voor een full option, zoals 2 jaar geleden. (Ja het is al twee jaar 
gelden dat de Reynaerttocht de laatste keer is doorgegaan) Of 
moet ik kiezen voor een verkorte versie, met enkel inschrijving en 
afstempeling. Of een derde mogelijkheid, er worden terug pijlen 
gehangen gedurende een bepaalde tijd. Er is ook nog een vierde 
mogelijkheid, helemaal niets, maar daar wordt niet voor gekozen. 
Mijn voorkeur ging naar een half versie, maar vermoedelijk komen 
er niet echt versoepelingen, versoepelingen die een voordeel voor 
ons kunnen betekenen. Buiten komen met een grotere groep dan 
4 is niet echt een wandeltocht met 1000 of meer deelnemers. 
Jammer genoeg, moet ik wel terug grijpen naar een coronawande-
ling. Alle gegevens verder in de nieuwsbrief. 
 
De voorwandeling voor de helpers van de Reynaerttocht wordt ge-
annuleerd of in het beste geval uitgesteld naar latere datum, het is 
te onzeker wat mogelijk is, daarom deze beslissing. 
Er is nog tijd om het lidgeld te vernieuwen, voor diegene die het 
nog niet gedaan hebben, wordt dit de laatste nieuwsbrief. 
Blijf gezond en veilig, 
 
Marc 

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout  
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Filip De Pillecynlaan 47 

9111 Belsele 
Onze website 

Reynaertstappers op facebook 
marc_bellens@hotmail.com 
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Reynaerttocht in Zele 
Van 

 3 april 2021 
Tot 

18 april 2021 

https://www.reynaertstappers.be/
https://www.facebook.com/groups/188364001257995
mailto:marc_bellens@hotmail.com
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Secretariaat Nieuws 

Rania Nafih, Dina Nafih, Miriam Ydens,  

Ingnace Vercauteren, Jan Van Dorst,  

Jean-Pierre De Cnijf, Hilde Schatteman.  

 

Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen 

dat jullie je snel thuis voelen in onze club. 

Reynaertstappers 35 jaar!  
 

Reynaertstappers vzw bestaat sinds vorig jaar 35 jaar. 
Om dit extra in de kijker te zetten hebben we een nieu-
we T-shirt laten maken. Je kan deze op de wandeling 
verkrijgen voor slechts 15€. Er zijn modellen voor vrou-
wen en modellen voor mannen . De T-shirts voor de 
dames zijn iets meer gecentreerd. 

Laat zien dat jullie fier zijn om een Reynaertstapper te 
zijn!  

 
 

Christiane Van Gaever heeft bij een val haar pols       
gebroken. 
 

 
Wij wensen onze leden een spoedig herstel en dat 
jullie vlug terug van de partij mogen zijn. 
 

Op 28 December is ARTHUR geboren. 
 
Arthur is de nieuwe kleinzoon van Ingrid Raes en 
Patrick Moorthamer. 
 
 
Geluk gewenst aan de fiere grootouders. 

 Op 8 maart is Karel Ydens overleden. 
 
 Broer - schoonbroer van: 

 Andre en Marie-Madelaine Christiaens-Ydens 
 Ignace en Miriam Vercauteren-Ydens 
 Marc en Rita Bellens-Ydens 
 
  Inninge deelneming vanwege leden en bestuur. 
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Verjaardagen 
Maart 

April 

1 Matilde De Luca 

2 Miguel Braeckman 

4 Georgette Strobbe 

6 Patrick Helderweirdt 

6 Marleen Van Duyse 

7 Patricia D'Hossche 

7 Lisa Pieters 

8 Miriam Ydens 

10 Lieve Geerinck 

11 Anita Rogiers 

13 Dirk De Waele 

14 Lutgard Van Poeck 

15 Marijke Muylder 

15 Sonja Ronsse 

17 Ines Ros 

18 Nadine De Kerpel 

18 Daniël Steveninck 

18 Patrick Van Der Sype 

18 Lisette Verlaeckt 

19 Danny De Witte 

19 Jose Elinck 

19 Gert Van Bouwel 

20 Nicole Cruyplandt 

20 Lea Heyninck 

21 Peggy De Bruyn 

22 Patrick Peeters 

23 Irene De Messemaeker 

23 Marc Eggermont 

23 Elza Vertongen 

25 Gino Vandevelde 

26 Jacqueline Cools 

26 Andre De Block 

26 Andre Heyndrickx 

27 Rudi De Jongh 

28 Ivan De Vos 

28 Marie Madelaine Ydens 

30 Isidoor Pardaen 

30 Marc Van Bockstaele 

31 Christiane Baert 

31 Christine De Maesschalck 

2 Frankie Goossens 

2 Danny Van de Merlen 

3 Geert Iserbiet 

3 Linda Ketels 

3 Geert Pöpsel 

3 Gilbert Saey 

4 Danny Simons 

4 Raymonda Tack 

4 Roger Van den Broeck 

6 Pascale Praet 

6 Katrien Van den Broeck 

7 Guido Poppe 

8 Paul Van der Cruyssen 

9 Guido Soetens 

10 Georges Huyck 

10 Guido Meersschaert 

11 Patricia De Meirsman 

11 Franky Van Haevere 

11 Lydian Van Langenhove 

11 Annie Varendonck 

14 Jeanine Corthals 

14 Magda Houtman 

16 Sonja Van den Bergh 

16 Roger Vermeulen 

17 Ernest Eycken 

17 Clair Segers 

18 Florian Boon 

18 Johan Van De Velde 

19 Chris De Vos 

22 Frans Mattheessens 

22 Rita Van Kerckhove 

23 Kristel Van Britsom 

24 Eddy Marius 

25 Linda Wiels 

28 Tamara Baeyens 

28 Marie-Jeanne Poppe 
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Tom & Katrien De Block-Fonteyne 
Tel. 03/707 09 92 

Marktstraat 46, 9111 Puivelde Belsele 
www.tomsvishandel.be 

 

Open: 
Di-vr 8.30 u tot 12.30 u en 13.30 u tot 18 u 

Za. 8.30 u tot 15 u  
zondag & maaandag enkel op bestelling 

 

 

BELSEELSE 
BOEKHANDEL 

 
 

Belseledorp 137 
9111 BELSELE 
Tel. 03/7724692 

VLEESHANDEL 
 IN  

VARKENSVLEES 
 
 
 
 
DE ROOVERDE MEESTER 

Kruisstraat 14,  
9111 BELSELE-PUIVELDE 

Tel. 03/7723028 
VLEESWAREN IN ‘T GROOT 

 
 
 

Uw advertentie hier ??? 

 

Contacteer de voorzitter 
marc_bellens@hotmail.com 
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Privacyverklaring 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Reynaertstappers, secretariaat  
Filip de Pillecynlaan 47, 9111 Belsele. 
 
Dit gebeurt voor ledenbeheer er organisatie van activiteiten op basis van de con-
tractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten)op basis van ons gerechtvaardigd belang 
om sport aan te bieden. 
 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, 
volstaat het om uit te schrijven op de u toegezonden brieven of mails of dit mee te 
delen op marc_bellens@hotmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.  
 
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op vlak van de verwerking van per-
soonsgegevens kan steeds makkelijk bekomen worden via een eenvoudige vraag 
aan het bestuur. 
 
Uiteraard zijn wij gebonden aan een hoge graag van geheimhouding en discretie 
doch wensen wij te benadrukken dat ieder lid met dezelfde transparantie behan-
deld wordt.  Hiermee bedoelen we dat van alle leden dezelfde summiere inlicht-
ingen worden bijgehouden en deze steeds te persoonlijke titel raadpleeg-en 
aanpasbaar zijn via ons secretariaat. 
 
Vragen of opmerkingen? 0486 795 248 (Marc) 
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Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai 
03/7724435 

 
Waasmunsterse Stw. 43, 9100 St.Niklaas 

052/578292 
09/3483792 

 
 

037724435 

 
 
 

GRONDWERKEN 

DE RIDDER THOMAS 
Niveleren – Afbraakwerken 

Vervoer 

0476/44.58.11 

  Uw Publiciteit op deze plaats 

 

    Mail of telefoneer naar onze 

                voorzitter 
 

GSM: 0486 79.52.48 
E-mail : 

marc_bellens@hotmail.com 
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36ste Reynaerttocht in Zele van zaterdag 3 april t.e.m. zondag 

18 april 2021. 

Er worden enkel pijlen opgehangen, geen startzaal of rustposten 

Er is keuze uit 5, 8 en 16 km. De 5 en 8 kunnen gecombineerd worden tot 13 
km, evenals de 5 en 16 km en zodoende 21 km krijgt. 
 
Alle afstanden vertrekken thv de kerk in Avermaat, Zele. Voor de kerk kan er gepar-
keerd worden. 
 
De 5 km (werkelijk 5.1 km)  
 
Als we met onze rug naar de kerk staan, gaan we 
naar rechts. Bij de eerste splitsing gaan we 
rechtsaf, deze weg blijven we volgen tot aan de 
dijk. Op de dijk gaan we linksaf. We lopen een 
kleine 2 km naast de Schelde. Aan café het 
scheepken, verlaten we de dijk, thv de calvarie-
berg komen we in open veld en dat blijft zo tot 
een honderdtal meter voor de kerk van Avermaat, 
het eindpunt.  

              Onze-Lieve-Vrouwkerk, hulpkerk Avermaat 
Hulpkerk van het gehucht Avermaat toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Koningin 
van de Wereld (Regina Mundi). Zuidoostelijk georiënteerde kerk ingeplant op gras-
veld aan verbreed deel van de straat ten noorden van wijkschooltje. Gebouwd in 
1955-1956 naar de plannen van de Zeelse architect Maurice Vermeiren door toe-
doen van deken E.H. Frans Rooms in Vlaamse stijl (modern gotisch); eerste steen-
legging op 29 mei 1955 
Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, 
 

De 8 km (werkelijk 8.9 km)  
 
Ook hier vertrekken we aan de kerk van Avermaat en gaan in 
dezelfde richting als de 5 km. Aan de eerste splitsing naar 
rechts tot aan de dijk, voor de dijk slaan we rechtsaf. Vanaf 
hier is het volop open veld, we wandelen voorbij het GOG 
(Gecontroleerd OverstromingsGebied). We blijven de weg 
volgen tot aan het schuitje, daar loopt de Broekse Vaart, daar 
gaan we linksaf.  
Het broek verlaten we richting Kamershoek, onderweg ko-
men we de Heilige Annakapel tegen. Via Kamershoek en 
Meerskant gaan we terug naar de startplaats. 
 
                      
 Sint-Annakapel 
De in 1910 gebouwde Sint-Annakapel zou in oorsprong minstens opklimmen tot de 
16de eeuw en vervangt de nabij gelegen vroegere Vennekapel. Het Sint-Anna ten 
Drieënbeeld uit de 16de eeuw in de kapel beantwoordt iconografisch aan een spe-
cifiek afbeeldingstype van de heilige uit de in Europa wijd verspreide middeleeuwse 
cultus. 
Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, 
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Herenkleding Heirwegh 
PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMDE COLLECTIES 

MEYER-OLYMP-DIGEL 
PIERRE CARDIN-STENSTRÖMS-CALAMAR 

CLUB OF COMFORT-CASA MODA 
 

Specialisatie in grote maten 
 

Maatwerk—Hemden 
 

Belseledorp 106, 9111 Belsele 
Tel. 03 772 73 12 

Like ons op fb: Herenkleding Heirwegh  
www.herenkledingheirwegh.be 

Open elke dag van 14 u. tot 18 u. (woensdag & zondag gesloten) 

 
GARAGE CARROSSERIE 

Dirk Van Der Voorden 
Doorslaardorp 78 

9160 Lokeren (Doorslaar) 
Tel.: 09/348.25.35 

Garage.dirkvdvoorden@telenet.be 
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De 16 km (werkelijk 15.8 km)  
 
Het parcours van de 8 km wordt gevolgd tot aan de de kruising tussen Heirweg en 
Schuurstraatje, hier gaat de 16km rechtdoor. Dit wordt gevolgd tot in het centrum 
van Berlare, we vervolgen de weg en gaan via het park van Berlare, voorbij het kas-
teel van Berlare. Via een aardeweg, komen we bij de Broekse Vaart en de Oude 
Meer komen we zo bij het Donkmeer. Dat blijven we volgen tot aan de Eendenkooi, 
daar steken we het meer over en gaan verder richting Bareldonkkapel. Voorbij de 
Kapel gaan we naar rechts tot aan de Broekse Vaart en de Turfputten, vanaf daar 
volgen we verder het parcours van de 8 km. 
 

 

 

De Turf put en Het broek. 
De Turf put en Het Broek bevinden zich in 
een afgesneden Scheldemeander. Dit ge-
bied vormt het laatste, min of meer ongerept 
half natuurlijk moerasgebied van het geheel 
van Overmere-Donk. Vanaf het einde van de 
17de eeuw werd hier turf gewonnen. 
 
Bron: Bogaert, Chris; De Meirsman, Reginald; 
Deneef, Roger; Duchêne, Helena; Lanclus, Ka-
thleen; Tack, Guido, Van den Bremt, Paul, Van 
der Linden, Geert, Vanmaele, Nele, Verbeeck, 
Mieke  

 

 
   

 

5 Km 8 Km 16 Km 
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In het laatste Walking Magazine, was het moeilijk om ernaast te kijken, 4 pagina’s wa-
ren voorbehouden voor het event, waaronder een volledige kaart op de middenpagina’s. 
 
Wandelsport Vlaanderen wilde zo veel mogelijk clubs betrekken bij het event, dat is ta-
melijk gelukt, meer dan 100 clubs hebben ingeschreven om deel te nemen. Zodoende is 
het mogelijk om kort bij uw woning ergens te gaan wandelen. Online kan je de kalender 
consulteren en zodoende te weten komen waar er overal wordt gewandeld, op de kaart 
in het Walking Magazine kan je ook de plaatsen zien. 
 
Het vertrekuur is voor alle clubs hetzelfde, vanaf 07.00 hr kan er gestart worden. 
Onze club werkt samen met De Wase Steinbockvrienden. We hebben elk onze eigen 
startzaal. En de startzaal van de andere club fungeert als rustpost. 
 
Maw, onze startzaal ligt in CC De Kouter, in de Koutermolenstraat te Belsele en als rust-
post hebben we de startzaal van de Wase Steinbockvrienden Tuinbouwschool, in de 
Weverstraat te Sint-Niklaas. Tussen beide zalen zijn er twee parcours gemaakt. 
Maar meer daarover begin of halfweg april. 
 
Want we hebben weer de grote vraag, kan het wel doorgaan en zo ja, onder welke 
vorm. 
 

Maar hou de datum 25 apr 2021 voor alle zekerheid vrij. 
 

 

Vlaanderen wandelt lokaal op zondag 25 april 21.   
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CHROMAGE MOSSU 
b.v.b.a. 

 

Bouchoutstraat 27, 9250 WAASMUNSTER 
Tel. 03/7723641     www.mossu.be 

 
VERNIKKELEN  - VERCHROMEN - VERKOPEREN - VERBRONZEN-VERZILVEREN 

 
OPKUISEN van LUSTERS en OUD KOPER 

ZANDSTRALEN van IJZERWERK EN MEUBELS 
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Zomerwandelreis 2021 naar”Harz-gebied in 
Wernigerode in Duitsland 

Van zondag 18 juli tem zondag 25 juli 2021. 

Hopelijk kunnen we, na annullatie vorig jaar, (2020) onze uitge-

stelde zomerreis naar Harzgebied in Duitsland in 2021 dan toch 

maken. Zowel met de busfirma als met het hotel hadden we de 

afspraak gemaakt om alles een jaar uit te stellen. Ik ga er van uit 

dat we tegen dan met z’n alleen ingeënt zijn, en dus terug veilig 

kunnen reizen. 

In Hasserode deelgemeente van Wernigerode hebben we een 

comfortabel hotel gereserveerd, met name “Hasseroder Burgho-

tel”. We verblijven hier op basis van Half Pension, met sowieso 

nog wat extra’s. Met name zowel ontbijt als diner is 

in buffetvorm, en ook bij het diner zijn de dranken 

inbegrepen. Op de kamer is minibar aanwezig. 

Gratis toegang tot golfslagbad rechtover het hotel. 

Met hier ook nog andere recreatie waaronder bow-

ling. 

We trekken terug naar Duitsland. Zoals 

in 2017 naar Thuringen nu naar de 

Harz.  Zeker niet voor iedereen gekend 

gebied. We bevinden ons echt op de 

grens tussen voormalig Oost- en West 

Duitsland, wat hier en daar ook nog 

merkbaar is. Dagelijks zijn er wandelin-

gen voorzien met 2 mogelijkheden in 

afstanden. We doen de beklimming 

naar de berg Brocken, we doen stuk-

ken van de bijna 100 km lange Hexen-

stieg, tocht in Bodetal bij Thale, tocht 

over Rappbodetalsperre kan zowel 

vanop stuwdam als vanop de bijna 

500m lange hangbrug, …. 

Het programma hadden Freddy Van Melkebeke en ikzelf al voor 

een groot gedeelte voorbereid. We gaan dit dan ook grotendeels zo 

laten. 

Jullie zomerreisbegeleiders 

Patrick & Sabine 

ppe67@live.be 

0479336499 

Let wel op omdat op zondag meestal alles gesloten is en ook dan min-
der vrachtverkeer op de baan is reizen we van zondag tot zondag. 
Die glazen bol heb ik jammer genoeg niet of het met zekerheid zal 
doorgaan. Maar indien het verantwoord is en we veilig kunnen reizen 
gaan we in de zomer van 2021 naar Wernigerode. 
Momenteel zijn we met een 40-tal deelnemers, dus we hebben zeker 
nog een beetje extra ruimte 
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DRINKS  
KOUDENBORM 

  

Bij Luc & Maddy 
  
  
  

Heirweg 44 
9180 MOERBEKE 

 
Tel +32 9 346 79 03  
 Fax +32 9 346 81 55 

  

FRITUUR 
SMULBOETIEK 

Belseledorp 165, 9111 Belsele 
Tel. 03/2542375 

  
Openingsuren: 

  
Ma : Gesloten 
Di  : Gesloten 
Wo : 11.30 —13.30  16.30 —22.00 
Do : —————-  16.30 —22.00 
Vr  : 11.30 —13.30  16.30 —23.00 
Za  : 11.30 —13.30  16.30 —23.00 
Zo  : 11.30 —13.30  16.30 —22.00 

interband@skynet.be 
www.interband.eu 

  

Oeverstraat 12, 9160 LOKEREN 
Tel. 09/3487855 
Fax: 09/3486377 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKSTRAAT 14-BELSELE 
Tel.03/7723441 

Zondagvoormiddag open 
Maandagvoormiddag gesloten 

De Belie 

SUPERMARKT 
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Dag Marc 
̂ 
Ik heb vandaag 23 km gestapt samen met Frank.  
Langs deze weg wil ik graag alle medewerkers bedanken voor de mooie wandeling.  
Het is fijn om af en toe Reynaertstappers tegen te komen.  
We missen allemaal de gezellige babbels maar we duimen dat dit snel terug komt.  
Fijn weekend.  
Ann 

INGRID WAUMAN 

WANDELAGENDA 

2tSoponufsorcerd  ·  
Coronawandeling in Eksaarde Doorslaar: 14 km langs veel verharde, propere, verkeersvrije verkavelingswegen in de na-
tuur en zonder slijk, met nog sneeuw en ook de koperwieken waren van de partij! Halfweg een koffietje en WC aan Veld-
café in Eksaarde, welgekomen! Bedankt Reynaertstappers voor deze mooie wandeling! 
 

Vanessa En Pascal 
8tSpornsuoredefu  ·  
Afgepijlde wandeling te lokeren. Top georganiseerd door de reynaerstappers. 
 

Latzie Ke 
tmGuaiSspstoelnren osdhoom i1Shlnclr6:efd5so9  ·  
Vandaag genoten van de 23km wandeling van wandelclub Reynaertstappers met vertrek in Doorslaardorp. Was een 

mooie tocht waarvoor dank aan de organisatie  
 
 

Stap en geniet 
t6Spodnsouretid  ·  
Mooie 14km wandeling van de Reynaertstappers vertrokken in Eksaarde ipv Doorslaar.  
Veel door de velden, met nog het prachtige landschap en voor ons op het eind nog een heerlijk soepje 
 
Tina Vervliet 
Wij zijn gisteren in alle vroegte helemaal uit Hemiksem naar Doorslaar gereden. Begonnen bij -7° maar zeker de moeite. 
Leuke wandeling van 14 km in een mooie omgeving. 
 

Monique Ruyssinck 
GmcitSaoafrstrpoeoreeln noismes msuro13:r5ed6  ·  

Ga stappen in doorslaar van de club 18'7 km gedaan het van mooie wandeling bedankt voor de uitpijlers  
 
Roos Buyst 
De parcourmeesters en de uitpijlers zijn super hier bij de Reynaertstappers hé! Bedankt voor je komst en je compliment 
(een lid) - dat doet altijd deugd. 
 
Frank van Acker 
Net terug en 5 km gedaan. Morgen de langere afstanden.Prima uitgepijld! Opgelet: ijsplekken en snijdende wind! 
 
Alain Duymelinck 

Heel goede wandeling. Proficiat aan de uitpijlers 
Kristel Vanbritsom 
Super wandeling. 

 

VANESSA EN PASCAL  

WANDELAGENDA 

GodigsnmlndttflhoerSenp onosormet dc1o3l:a0o7a  ·  
Afgepijlde wandeling te lokeren. Top georganiseerd door de reynaerstappers. 

Reacties op Social Media betreffende onze Krokustocht 

https://www.facebook.com/groups/35971468733/user/1176338078/?__cft__%5b0%5d=AZW_2X2iLIkkfTztVk4RrLsWLQ1mC4RzrqieSlkTMnNZmgVttX8tEiAgv1rHyHETfcwxfcziKi1_sCvTEUxMri-kst5TtVNRMo-E5str1LbqQUhYXCIBY6YDs1ZRSxOILC23-Wm6VRPKtBwcsAe1fV8ciWam4lEiSPWNw7LbtBk5bPeB_6qyCFB
https://www.facebook.com/groups/35971468733/?__cft__%5b0%5d=AZW_2X2iLIkkfTztVk4RrLsWLQ1mC4RzrqieSlkTMnNZmgVttX8tEiAgv1rHyHETfcwxfcziKi1_sCvTEUxMri-kst5TtVNRMo-E5str1LbqQUhYXCIBY6YDs1ZRSxOILC23-Wm6VRPKtBwcsAe1fV8ciWam4lEiSPWNw7LbtBk5bPeB_6qyCFBzGpvontJZ7ThURym
https://www.facebook.com/groups/35971468733/permalink/10159268581608734/?__cft__%5b0%5d=AZW_2X2iLIkkfTztVk4RrLsWLQ1mC4RzrqieSlkTMnNZmgVttX8tEiAgv1rHyHETfcwxfcziKi1_sCvTEUxMri-kst5TtVNRMo-E5str1LbqQUhYXCIBY6YDs1ZRSxOILC23-Wm6VRPKtBwcsAe1fV8ciWam4lEiSPWNw7LbtBk
https://www.facebook.com/groups/35971468733/user/1547607560/?__cft__%5b0%5d=AZXUXQ38-f-I-udP281PWpeB3I7EzHQPPGmUaUC9peel-Ho9ks0U5AqTr0d3JoDXmRAWWN4by1fwevxKZAzreQQHN3uQWdbG8E_7Va_FUnMtmIbJdCF9oX2vbO2VsDgRmhCEBYpD96V0pOUoZevkptoCiSlcUANtuWRkcSIEUK00svgZW0y3TXe
https://www.facebook.com/groups/35971468733/permalink/10159267695083734/?__cft__%5b0%5d=AZXUXQ38-f-I-udP281PWpeB3I7EzHQPPGmUaUC9peel-Ho9ks0U5AqTr0d3JoDXmRAWWN4by1fwevxKZAzreQQHN3uQWdbG8E_7Va_FUnMtmIbJdCF9oX2vbO2VsDgRmhCEBYpD96V0pOUoZevkptoCiSlcUANtuWRkcSIEUK0
https://www.facebook.com/groups/35971468733/user/1567137454/?__cft__%5b0%5d=AZVqJCFVyAm-Q2DHXKfpvWVuH778OVSsXpzIUETIGMorxJT1FykfmwcZFha68BPkHCznkqvmZ_UagxoBjRxjonTzcvFD_y3v1K695D45cGFSU1l1MxlQFPn_DtGcZX9fidPmum71vGFC76KqdSNx6ScHNSkD0z4gVX3am3Jn5aLixL3zfPCzrwa
https://www.facebook.com/groups/35971468733/permalink/10159265422973734/?__cft__%5b0%5d=AZVqJCFVyAm-Q2DHXKfpvWVuH778OVSsXpzIUETIGMorxJT1FykfmwcZFha68BPkHCznkqvmZ_UagxoBjRxjonTzcvFD_y3v1K695D45cGFSU1l1MxlQFPn_DtGcZX9fidPmum71vGFC76KqdSNx6ScHNSkD0z4gVX3am3Jn5aL
https://www.facebook.com/Stap-en-geniet-100664908395109/?__cft__%5b0%5d=AZX5sXQbEObXoFWS0XMC6om9Nvr87feR0E5hK-ua2v_GBlNRttYIR7yJS2nmOWs_oK9ehk-tLWvHki7A1ag5urFBPfPJosGievocgTYcO_XedswVBptXpPZW9BJ2DMz-fVv0GzAb2wBnMfcCnueKAUowqoc6GmXauoKQRWCsrCSvDyqabNuXFthPGVs
https://www.facebook.com/groups/35971468733
https://www.facebook.com/tina.vervliet?__cft__%5b0%5d=AZU6ZAoWSMwfzVSZ9hk19ppnY2SWIhzx7OBhuQDkfbzBKOcrfpd_Q0zInZg421UzI930vA1cciJ8YL_A61IyMyE4QGHy8f_lsolnS2XwYQpIPGeSXV902Pi3PM_yLEDd4saTqkv0Q_hhISRXIS3EZnVD4iBpPKk8gsW25HZ-_ZcnqI_VKF5hK8c8wipQQoNGK6L6LTIbQyEPG
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100020215712254/?__cft__%5b0%5d=AZXKDLYSyQXbZF_jmPTS-gv0U5W_FY52UHzwxCohOL7abUM0Vdpg3bnOjHrUeFVakmDhR8ftO4EwumPZ_A5S_hLaaxclvIVaTbsnbuLpVTy9I6a_BsIvp4ytJxB3c3rW7flDXr19nh5aCw5EGTnWcNaPfkhsTnE5yYTRtLCIDG_8w1
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/permalink/3741707989256894/?__cft__%5b0%5d=AZXKDLYSyQXbZF_jmPTS-gv0U5W_FY52UHzwxCohOL7abUM0Vdpg3bnOjHrUeFVakmDhR8ftO4EwumPZ_A5S_hLaaxclvIVaTbsnbuLpVTy9I6a_BsIvp4ytJxB3c3rW7flDXr19nh5aCw5EGTnWcNaPfkhsTnE5yYTRtLCI
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100007121888888/?__cft__%5b0%5d=AZXKDLYSyQXbZF_jmPTS-gv0U5W_FY52UHzwxCohOL7abUM0Vdpg3bnOjHrUeFVakmDhR8ftO4EwumPZ_A5S_hLaaxclvIVaTbsnbuLpVTy9I6a_BsIvp4ytJxB3c3rW7flDXr19nh5aCw5EGTnWcNaPfkhsTnE5yYTRtLCIDG_8w1
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100002869532668/?__cft__%5b0%5d=AZUPQ_p4JZSCUxvu1B_pncmfPnUZ2nB8PPbWcKOFBI9Et2S-vSSbaPzlGnH-fXWlr461UHImGucb30xN568NcCfULqKfFF38rbZTr3vrMOw_2iHh1mw675PTov4C8_3GsI2Nj83ldIhGp83r_cClsg2qVuKP1bM9xSSSsc3VR3aakb
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100003217657313/?__cft__%5b0%5d=AZUPQ_p4JZSCUxvu1B_pncmfPnUZ2nB8PPbWcKOFBI9Et2S-vSSbaPzlGnH-fXWlr461UHImGucb30xN568NcCfULqKfFF38rbZTr3vrMOw_2iHh1mw675PTov4C8_3GsI2Nj83ldIhGp83r_cClsg2qVuKP1bM9xSSSsc3VR3aakb
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100010786111019/?__cft__%5b0%5d=AZUPQ_p4JZSCUxvu1B_pncmfPnUZ2nB8PPbWcKOFBI9Et2S-vSSbaPzlGnH-fXWlr461UHImGucb30xN568NcCfULqKfFF38rbZTr3vrMOw_2iHh1mw675PTov4C8_3GsI2Nj83ldIhGp83r_cClsg2qVuKP1bM9xSSSsc3VR3aakb
https://www.facebook.com/groups/35971468733/user/1547607560/?__cft__%5b0%5d=AZVYZECOkXGp_7m3jFywk2MwP_eqBcXrV64SEFFO_gDEOvAhZfjGy0df1856ThGLDLXT19fndKXGuCo3NCGdIXATll-X3eQkh7SnkJJDrG8h8E7NZktSVz1LnUfhC3I-xxKFAhC4d52U_BZyo51qiJD9-ToRNUnLch1ymIZfze1v9X4uSlXebB_
https://www.facebook.com/groups/35971468733/?__cft__%5b0%5d=AZVYZECOkXGp_7m3jFywk2MwP_eqBcXrV64SEFFO_gDEOvAhZfjGy0df1856ThGLDLXT19fndKXGuCo3NCGdIXATll-X3eQkh7SnkJJDrG8h8E7NZktSVz1LnUfhC3I-xxKFAhC4d52U_BZyo51qiJD9-ToRNUnLch1ymIZfze1v9X4uSlXebB_BLmhAGyE6mjTDwf3
https://www.facebook.com/groups/35971468733/permalink/10159267695083734/?__cft__%5b0%5d=AZVYZECOkXGp_7m3jFywk2MwP_eqBcXrV64SEFFO_gDEOvAhZfjGy0df1856ThGLDLXT19fndKXGuCo3NCGdIXATll-X3eQkh7SnkJJDrG8h8E7NZktSVz1LnUfhC3I-xxKFAhC4d52U_BZyo51qiJD9-ToRNUnLch1ymIZfze1
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          Depannage 
      DAG & NACHT 

          B.V.B.A.  VINCKE 
GENTSTRAAT 118  

9111 BELSELE-PUIVELDE 
www.vinckebvba.be 

 

Ook alle herstellingen 
Tel. 03/7760840  Fax: 03/7662437 
e-mail: garage.vincke@skynet.be 

 

Vanwege het voltallige bestuur van de  

Reynaertstappers VZW 

      Zin in een weekend of een weekje Ardennen? 

  

  

 
  
  

Aan de rand van het woud, in een rustig dorpje hebben 
we een boerderij te huur. 
Voor 10 à 14 personen, alle comfort. 
W.E. vanaf € 240 
 
 info:  Familie Colman-Laureys 
 09/3487664 
 polcolman@gmail.com 
 http://www.boerderijlab.net 
  

Autohandel Van Driessche 
BVBA  

  
 
 

Steven Van Driessche  
Industriestraat 66A  

9240 Zele  
  

  
 

www.unfallautovd.be  
0478/947.866  

http://www.unfallautovd.be
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JOERI DE BACKER 

REYNAERTSTAPPERS VZW 

tS3pon8simlaSored  ·  
Vandaag de 23km gewandeld. Mooie tocht, perfect uitgepijld! Bedankt om dit mogelijk te maken!! 
 
 
 

JOERI DE BACKER 

 IS MET  

MARTE DE BACKER 

 IN  

DOORSLAAR 

. 

atSpon7usoreddo  ·  
Krokustocht van de Reynaertstappers, 23km. Vertrokken aan de kerk van Doorslaar, langs de Olentgracht naar Eksaarde, 

mooie lus langs Zuidlede en Moervaart. Zeer goed uitgepijld, mooie tocht! Wel kletsnat van de regen Aanrader, de 

pijltjes hangen nog twee weken uit  
 
 

Ilse Pilaet 
 is in  

Doorselaar, Oost-Vlaanderen, Belgium 

. 
1tSponshoreuudtd  ·  
Ontspannende, gezellige wandeling  

Super georganiseerd en toffe paden  

Dank u wel  
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/1326431704/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotPAPbOOmISh0z
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotPAPbOOmISh0z4qP0CO0fXQXnP6zu
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/permalink/3747531478674545/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotP
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/1326431704/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotPAPbOOmISh0z
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100016964736166/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotPAPbOOm
https://www.facebook.com/Doorslaar-272866919530898/?__cft__%5b0%5d=AZVv9ejHOYEfW-d9V7-lqLkqOcHw0ySuEE9vGnG7NJWkcWpZymJfXQ-b048p_FW57YgNhFc1MXLxaRdUgSSBhdW73Fgu1pip1TxaOG2EhpPFX0N6GCkF_e8UiSDprZcroIGpjCB6_KEVbLZKoz2AfXsCQG9O8XhPgUPzaotPAPbOOmISh0z4qP0CO0fXQXnP
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/1552586527/?__cft__%5b0%5d=AZXHr7OC2W5eEetSplfL9lHyoGLls7YVFjH4Gqojnvz_IYh4QTdf1tJarQac_-vmJy30MdLgU6BDr4W1zv2_djRz0HSfErPX8or900f5qmYwux_lvxCyLbhhN9e64taySUzWnUZI46kV3ugY1F0M4kLddSRFfj4rWGt9nfsDG08opS2ly5c
https://www.facebook.com/Doorselaar-Oost-Vlaanderen-Belgium-109053132449943/?__cft__%5b0%5d=AZXHr7OC2W5eEetSplfL9lHyoGLls7YVFjH4Gqojnvz_IYh4QTdf1tJarQac_-vmJy30MdLgU6BDr4W1zv2_djRz0HSfErPX8or900f5qmYwux_lvxCyLbhhN9e64taySUzWnUZI46kV3ugY1F0M4kLddSRFfj4rWGt9nfs
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/permalink/3747624065331953/?__cft__%5b0%5d=AZXHr7OC2W5eEetSplfL9lHyoGLls7YVFjH4Gqojnvz_IYh4QTdf1tJarQac_-vmJy30MdLgU6BDr4W1zv2_djRz0HSfErPX8or900f5qmYwux_lvxCyLbhhN9e64taySUzWnUZI46kV3ugY1F0M4kLddSRFfj4rWGt9nfsD
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AAN HET 
ROND PUNT 

TUINLAAN 80 , 9111 BELSELE  
             TEL. 03/765.01.84 

  

www.dtbedding.be 
  

OPEN VAN 10 tot 12 uur 
&  VAN 14 tot 18.30  uur 
ZONDAG GESLOTEN 
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Jaarprogramma 2021 

13 feb Voorwandeling Krokustocht voor medewerkers 

19 feb 21e Krokustocht 

03 apr Voorwandeling Reynaerttocht (Geannulerd) 

03 apr—18 apr 36e Reynaerttocht (Corona wandeling) 

25 apr Vlaanderen wandelt lokaal in Belsele 

09 mei VKT in Dikkelvenne bij Florastappers 

23 mei VKT in Stekene bij Smokkelaars 

13 jun Verrassingstocht 

26 jun Voorwandeling Runnerstocht 

04 jul 3e Runnerstocht 

18 jul - 25 jul Zomerreis 

01 aug VKT in Lebbeke bij de Denkerklokjes 

15 aug VKT in Kruibeke bij de Lachende Klomp 

02 okt Helpersfeest 

23 okt Voorwandeling Herfsttocht 

30 okt 7e Herfsttocht 

14 nov VKT in Berlare bij de Boerenkrijgstappers 

04 dec Voorwandeling Kersttocht 

12 dec 37e Kersttocht 


