Woordje voorzitter,
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Aprilse grillen of hoe veranderlijk het weer kan zijn. Op een dikke
week tijd konden we eerst zonnebaden en enkele dagen later was
het zo goed als de moment om onze langlauflatten aan de voeten
te doen.
Gelukkig is het zo ver niet gekomen, de sneeuw is niet blijven liggen in het Vlaamse landschap.
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De aprilse grillen zijn verantwoordelijk voor de plotse veranderingen in het weerbeeld, maar de wandelingen hebben ook hun grillen, de Corona Grillen. Hier is het wel de onzekerheid die er
heerst, wat gaat er zijn of niet zijn binnen afzienbare datum, wanneer er een tocht gepland is.
Voor Vlaanderen Wandelt Lokaal is er een nieuwe datum gevonden, nl 27 juni 21, zie verder in deze Nieuwsbrief. Deze beslissing
is genomen door Wandelsport Vlaanderen, wat volgens mij wel
een juiste beslissing was.
Voor onze club heb ik jammer genoeg ook beslissingen moeten
nemen. Het jammere zit hem in de tochten die ik heb moeten
schrappen, een tweetal is uitgesteld naar latere datum.
De voorkeurtochten die gepland waren in mei, gaan niet door.
De voorwandeling van de Runnerstocht gaat ook niet door. Meer
details vinden jullie verder in deze Nieuwsbrief.

Vlaanderen wandelt lokaal
Op

27 juni 2021

Reynaertstappers VZW
Filip De Pillecynlaan 47
9111 Belsele
Onze website

Reynaertstappers op facebook
marc_bellens@hotmail.com
0486795248

De moeilijkste beslissing was deze aangaande de Runnerstocht.
De beslissing moest vallen voor 31 maart, want dan moeten de
aanvragen de deur uit naar de verschillende gemeentebesturen
om toelating te krijgen om de tocht te mogen organiseren.
We hebben een nieuwe startplaats, nl: de jeugdkantine van
Sporting Lokeren-Temse. De andere wijziging zie verder in deze
Nieuwsbrief.

Blijf gezond en veilig,
Marc

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout
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Secretariaat Nieuws
Op 17 maart is Isabel Caethoven overleden.
Dochter van Henri & Marie-Jeanne Caethoven Rijckaert
Nichtje van Lisette en Liliane Ryckaert

Inninge deelneming vanwege leden en bestuur.

Op 23 april is Patricia De Meirsman overleden.
Patricia was sinds één jaar lid van onze club.
Zij is de echtgenote van François Mouha.
Innige deelneming vanwege leden en bestuur.

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

Reynaertstappers 35 jaar!
Reynaertstappers vzw bestaat sinds vorig jaar 35 jaar.
Om dit extra in de kijker te zetten hebben we een nieuwe T-shirt laten maken. Je kan deze op de wandeling
verkrijgen voor slechts 15€. Er zijn modellen voor vrouwen 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!

3

4

Verjaardagen
Mei
1 Marc
1 Omer
1 Cecile
3 Silvain
3 Etienne
4 Esmeralda
5 Ledy
5 Sonja
6 Ivonne
7 Willy
7 Werner
7 Annick
8 Mariette
10 Danielle
10 Simone
10 Louis
12 Benedikte
13 Eddy
14 Pierre
14 Elly

Oelbrandt
Beirnaert
De Nul
Van Aeken
Aper
Janssens
Broeckx
Raes
Martens
Verbust
Van Lombergen
Poppe
De Tender
Van Raemdonck
Raes
Vermeir
Vaganee
Rondelez
De Witte
De Witte

15 Rania
16 Herman
16 Rit
16 Linda
17 Alida
21 Carine
24 Lieve
24 Marleen
25 Marc

Nafih
Van Britsom
Coussens
De Vreese
Aben
Koeyvoets
Van Alboom
Ott
De Roeck

26 Eleonora
28 Pietro
28 Roland
29 Katrien
30 Jean
30 Myriam
31 Rita
31 Jeannine
31 Rita
31 Alain

Pieters
Antheunis
Lefebure
Renneboog
Vranckaert
Dupont
Heirbaut
De Taey
Ydens
Verdonck

Juni
1 Christ'l
1 Lieve
3 Gilbert
5 Lena
5 Brigitta
6 Erna
6 Caroline
7 Bo
8 Christiane
9 Martine
9 Hilde
10 Els
11 Anne-Marie
14 Godelieve
14 Martina
14 Anny
17 Greta
18 Christiane

Van de Wouwer
De Keukelaere
Devillers
Van Coillie
Vermeulen
Robyn
Lyssens
Rombout
Van Nuffel
De Maere
Schatteman
Seghers
Verlee
Hillebrandt
De Vos
Paelinck
Van Grembergen
Goossens

21 Ronny
25 Patrick
26 Frida
28 Godelieve
29 Karien
29 Anne
30 Gonda

De Gruyter
Geers
Lardenoit
Geerts
Van Nieulande
Siccard
Van Schoote
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BELSEELSE
BOEKHANDEL
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

VLEESHANDEL
IN
VARKENSVLEES

Belseledorp 137
9111 BELSELE
Tel. 03/7724692

Uw advertentie hier ???
Contacteer de voorzitter
marc_bellens@hotmail.com

DE ROOVERDE MEESTER
Kruisstraat 14,
9111 BELSELE-PUIVELDE
Tel. 03/7723028
VLEESWAREN IN ‘T GROOT
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Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Reynaertstappers, secretariaat
Filip de Pillecynlaan 47, 9111 Belsele.
Dit gebeurt voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele 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 persoonsgegevens 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 behandeld wordt. Hiermee bedoelen we dat van alle leden dezelfde summiere inlichtingen worden bijgehouden en deze steeds ten persoonlijke titel raadplegen. Ze
zijjn aanpasbaar zijn via ons secretariaat.
Vragen of opmerkingen? 0486 795 248 (Marc)
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Uw Publiciteit op deze plaats
Mail of telefoneer naar onze
voorzitter
GSM: 0486 79.52.48
E-mail :
marc_bellens@hotmail.com

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
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Wijzigingen aangekondigde wandelingen
VKT (Voorkeurtocht) bij de Florastappers en bij de Smokkelaars in maand
mei.
VKT in Dikkelvenne bij de Florastappers op 09 mei:
Deze gaat niet door. De tocht is geannuleerd door de Florastappers.

VKT in Stekene bij de Smokkelaars op 23 mei:
Bij het ter perse gaan van de Nieuwsbrief ging de tocht nog door. Vooraleer naar daar te gaan om te wandelen, gelieve zeker even te checken
op de online wandelkalender, of de Smokkelaars beslissen of al dan
niet de tocht te laten doorgaan. Die dag is er van onze club uit geen
VKT, deze wordt verplaatst naar latere datum. Datum zo snel als mogelijk.

Verrassingstocht op 13 juni
Wordt verplaatst naar latere datum.

Voorwandeling Runnerstocht.
Het wordt wel wat eentonig, maar deze tocht gaat niet door, het is nog niet zeker
dat we tegen die tijd al in een tamelijk grote groep mogen wandelen.

Runnerstocht op 04 juli 21.
Momenteel hebben we nog geen toelating om de Runnerstocht te organiseren, de
aanvraag is lopende, wanneer we antwoord gaan krijgen?? We hebben geen enkel
idee.
Startplaats:
Daar is een wijziging, we vertrekken aan de jeugdkantine van
Sporting Lokeren – Temse en niet in de school De Klimop.
50 km:
De 50 km wordt dit jaar niet ingericht, de grootste afstand zal 31 km zijn.
Door redenen van Corona, is het niet mogelijk om de 50 km op een deftige
en kwalitatieve manier te organiseren. Jammer genoeg, maar volgend jaar
beter.
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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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Vlaanderen Wandelt Lokaal op zondag 27 juni 2021.

Ondertussen is Vlaanderen Wandelt Lokaal in een nieuwe fase getreden.
Voor onze club is er een nieuwe datum en ook een nieuwe startplaats. We gaan nu vertrekken in de sporthal De Klavers, Sint-Andriesstraat 4, in Belsele. Waar alle andere 100
clubs vertrekken, daar heb ik momenteel geen zicht op.
Maar ik hoop dat onze leden opteren voor de startplaats van onze club: De Klavers.
Voor de rest zijn er niet zoveel wijzigingen, Wandelsport Vlaanderen wilt nog altijd zo
veel mogelijk clubs betrekken bij het event, momenteel heb ik nog geen aantallen gekregen, ik veronderstel dat de 100 clubs nog altijd organiseren.
Online is het mogelijk om te kijken waar er overal kan gestart worden, de nieuwe startplaatsen zijn al ingegeven in de Wandelkalender.
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.
Maar meer daarover begin of halfweg juni.
Want we hebben weer de grote vraag, kan het wel doorgaan en zo ja, onder welke
vorm.

Nieuwe datum om vrij te houden: 27 juni 21, vertrek in zaal De Klavers.
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Afscheid van Parcoursmeester Silvain
Silvain stopt ermee!
Ja, u leest het goed … onze parcoursmeester Silvain, gaat ermee stoppen. Hij heeft
met pijn in het hart zijn wandelpijltjes en bordjes overgedragen aan zijn opvolgers.
Nu hij bijna 82 jaar op zijn teller heeft staan vindt hij dat het wel genoeg is geweest.
Pijltjes omhoog hangen in de regen, doorheen windvlagen en soms zelfs ploeterend
door de sneeuw, werd steeds moeilijker en moeilijker. En dus heeft hij besloten om
de fakkel over te dragen aan zijn helpers, Daniel en ikzelf.
Hoe het voor mij allemaal begon? Wel, dat was ongeveer zes jaar geleden toen
onze vorige voorzitter Marc Lauwaert al eens laten horen had dat Silvain wel wat
hulp kon gebruiken bij zijn clubtaak als parcoursmeester. En zo werd ik voorgesteld
aan Silvain op een feestje voor de helpers van de Reynaertstappers in Belsele. Een
vluchtig gesprek over verschillende wandelingen, over pijltjes en plannetjes, over
nieuwe wandelpaden… meer was er niet nodig om mezelf kandidaat te stellen als
helper. Mijn pensioen was in aankomst en het leek me een leuke opvulling voor alle
vrije tijd die zou komen.
En dus mocht ik al vlug mee op de herfsttocht van 2015 en mocht ik samen met Silvain mijn eerste bordjes ophangen. In de gietende regen kreeg ik van Silvain mijn
eerste tips over hoe en waar pijltjes op te hangen. Want pijltjes… die hang je niet
zomaar! De smalle pijltjes die zijn voor als we rechtdoor moeten en de bredere voor
als we moeten afslaan. De pijltjes moeten steeds goed zichtbaar zijn, niet te hoog
en niet te laag. En … niet alleen kreeg ik van Silvain mijn eerste instructies over de
pijltjes, ik kreeg ook ineens te horen dat ik best wat betere regenkledij voorzag. Een
drankje meebracht en toch zeker ook steeds een boterhammetje meenam.
En zo ben ik gestart en er stilletjes aan in gerold. Want al vlug schoof Silvain ons
een plannetje onder de neus voor de volgende wandeling. Een plannetje met daarop een met stylo getekend nieuw parcours dat we best eerst eens zouden gaan
verkennen.
En dus werden er afspraken gemaakt, werd de fiets van de stal gehaald en
gewapend met plannetjes, stylo en fiets kilometriek werd de kladversie van de
komende wandeling verkend. Konden we overal door, waren er geen onvoorziene
hindernissen, wegenwerken, omgeploegde wegels, afgezette domeinen, … alles
werd gecontroleerd. Op de voorlopige plannen werd alles aangeduid en opgeschreven, afstanden gecontroleerd en nagemeten.
Eens op verkenning gaan… zo noemde Silvain dit. Voor mij waren dit serieuze
tochtjes, waarbij hij steeds de kop nam en waarbij ikzelf en Daniel steeds in de
achterhoede zaten en hem er nu nog steeds van verdenken ergens een motortje in
zijn fiets te hebben verstopt. Eens thuis werden alle aan- en opmerkingen genoteerd, waar nodig aanpassingen gedaan op het parcours, afstanden juist gezet en
zo waren we klaar en voorbereid om daags voor de eigenlijke wandeling het parcours te gaan uitpijlen.
En alweer… uitpijlen… dat is niet zomaar wat pijltjes op hangen! Zo herinner ik mij
nog dat Silvain naast mij kwam staan, toen ik net een oranje wandelpijl op een oranje paaltje had vastgemaakt, en hij me melde dat dit niet erg zichtbaar zou zijn voor
de wandelaars. Zo oranje op oranje? Misschien dat ik deze best kon verhangen op
een andere neutralere paal? Of die andere keer in Puivelde… toen had ik een pijltje
heel duidelijk opgehangen, maar toen onze leermeester met de fiets voorbijkwam
vroeg hij me toch om het pijltje te verplaatsen…
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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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Hoezo? Wel, Silvain wist dat er in het weekend steeds een vrachtwagen naast dat
paaltje stond en dat het paaltje dus niet meer zichtbaar zou zijn voor de wandelaars.
En ja, alweer had hij gelijk want tijdens het weekend stond daar inderdaad een
grote vrachtwagen die alle zicht op het pijltje zou belemmerd hebben. Kwestie van
uw parcours te kennen hé …
Zo leerde ik bij elke wandeling wel iets bij en liet Silvain mij ook steeds meer in zijn
kaarten kijken. Ik leerde mijn gps-toestel steeds beter kennen en ook Silvain kreeg
steeds meer vertrouwen in de juistheid van zo’n toestel. Toen ik ook steeds meer
ging werken met de wandelkaarten op de computer en ik Silvain daarmee liet kennis maken, bleek de parcoursmeester ineens ook een leergierige leerling. Op deze
manier verzoenden we de oude en nieuwe technieken met elkaar en raakten we
steeds beter op elkaar ingespeeld.
Laura, Silvain’s vrouw, wist onmiddellijk dat ze haar man voor meer dan een half
uurtje kwijt was als ze hem straatnamen hoorde opnoemen over de telefoon en ze
wist ook ineens wie er aan de andere kant van de lijn ging. Computer aan, wandelkaarten in de aanslag, gsm op speaker en zo stelden we onze wandeling helemaal
op punt. Uren zoet waren we met het uitdenken en uittekenen van de nieuwe wandelingen. Startzalen moesten vrij en beschikbaar zijn. Controlepunten mochten niet
te vroeg, maar zeker ook niet te laat tevoorschijn komen. Kilometers moesten kloppen met de plannetjes die uitgehangen moesten worden. (Pré-corona tijd). Ja! Parcours meester zijn is niet alleen pijltjes omhoog hangen!
Het uithangen van de MARS pijlen was ook nog zo’n dingetje waar Silvain zijn werk
van maakte. Want niet alleen de wandelaars willen duidelijke pijlen, ook de weg
naar de startplaats moest duidelijk aangegeven worden. En zo waren we ook al vlug
een halve dag bezig met het uithangen van zo’n 50-tal MARS pijlen vlakbij afritten
en aan kruispunten. Het heeft even geduurd maar ik heb Silvain toch kunnen overtuigen dat steeds meer mensen op GPS rijden en er misschien toch wat minder tijd
moest gaan naar die befaamde MARS pijlen. Maar alweer had Silvain een punt toen
hij zij; en wat met de mensen die met de bus of met de trein komen? Zij hebben
geen GPS zoals de mensen die met de auto komen. En dus zorgde hij er steeds
weer voor dat iedereen onze startzalen makkelijk konden terugvinden.
Een ander stokpaardje van onze parcoursmeester waren de wandelingen voor de
mindervaliden. Steeds weer maakte hij ons attent op het feit dat ook deze mensen
voldoende en goed aan bod moesten komen.
Duidelijke bordjes en bordjes met ‘gevaarlijke baan dwarsen’ werden met tientallen
aangemaakt om ervoor te zorgen dat al onze tochten zo veilig mogelijk konden verlopen. Onze parcoursmeester zag niets over hoofd en liet niets aan het toeval over.
Bij de laatste tochten mochten wij, Daniel en ikzelf, steeds meer doen bij het uitwerken van de wandelingen. Plannetjes tekenen en bordjes maken kunnen we nu al
een beetje en gelukkig houdt Silvain toch nog een beetje een oogje in het zeil want
soms sluipt er hier en daar toch nog ergens een foutje in en dan is hij er om de
puntjes op de i te zetten.
En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan over onze parcoursmeester. Wat begon als een ‘beetje’ meehelpen met pijltjes ophangen is uitgegroeid tot een warme
vriendschap. Hoeveel jaar Silvain nu precies parcoursmeester is geweest weet ik
niet zo goed. Wat ik wel weet is dat er niemand is die zo goed alle binnen- en buitenwegjes van Belsele, Lokeren, Zele en Waasmunster kent. Noem een straat en
Silvain is er vast en zeker eens op verkenning geweest!

15

En dus; Silvain, je stopt nu als parcoursmeester, je hoeft niet meer te dromen van
uw wandelingen, of nog erger, ervan wakker liggen… dat hoeft niet meer! Slaap op
uw beide oren, wij, Daniel en ikzelf gaan uw taken zo goed als mogelijk van u over
nemen. Maar vergeef ons als we zo nu en dan toch nog eens ten rade komen bij u.
Want al die kennis van u die zullen we vast en zeker nog wel eens nodig hebben.
U was een zeer fijne leer meester!
Dank u wel, merci!
Freddy

P.S. Silvain is sinds 1996 lid van de Reynaertstappers en is enkele jaren nadien
parcoursmeester geworden.
Het Bestuur.
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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 uitgestelde 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.

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 wandelingen voorzien met 2 mogelijkheden in
afstanden. We doen de beklimming
naar de berg Brocken, we doen stukken van de bijna 100 km lange Hexenstieg, tocht in Bodetal bij Thale, tocht
over Rappbodetalsperre kan zowel
vanop stuwdam als vanop de bijna
500m lange hangbrug, ….

In Hasserode deelgemeente van Wernigerode hebben we een
comfortabel hotel gereserveerd, met name “Hasseroder Burghotel”. 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 bowling.

Het programma hadden Freddy Van Melkebeke en ikzelf al voor
een groot gedeelte voorbereid. We gaan dit dan ook grotendeels zo
laten.

Let wel op omdat op zondag meestal alles gesloten is en ook dan minder 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 48 deelnemers, dus we hebben nog een
klein beetje extra ruimte. Of we zullen kunnen vertrekken zal afhangen
van : Gaan we allen ingeënt zijn tegen dan?Hebben we toelating van
Belgie om te reizen? Krijgen we toelating van Duitsland om in hun land
te reizen?
Jullie zomerreisbegeleiders
Patrick & Sabine
ppe67@live.be
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interband@skynet.be
www.interband.eu

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

DRINKS
KOUDENBORM
Bij Luc & Maddy
Heirweg 44
9180 MOERBEKE
Tel +32 9 346 79 03
Fax +32 9 346 81 55

De Belie

FRITUUR
SMULBOETIEK

Belseledorp 165, 9111 Belsele
Tel. 03/2542375
Openingsuren:

SUPERMARKT
KERKSTRAAT 14-BELSELE
Tel.03/7723441
Zondagvoormiddag open
Maandagvoormiddag gesloten

Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo

:
:
:
:
:
:
:

Gesloten
Gesloten
11.30 —13.30
—————11.30 —13.30
11.30 —13.30
11.30 —13.30

16.30 —22.00
16.30 —22.00
16.30 —23.00
16.30 —23.00
16.30 —22.00
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Reacties op Social Media betreffende onze Reynaerttocht
Roos Buyst.
Zondag gewandeld bij mijn eigen wandelclub, De Reynaertstappers Sint-Niklaas
en alvast eentje om U tegen te zeggen, zowel wat het parcours betreft (en dan kan
ik alleen spreken over het parcours van 8km (werkelijk +/- 9km) als wat de uitpijling betreft al hoorde ik niet anders dan lof over de andere afstanden. Dikke
pluim voor de ganse ploeg! De wandeling is tijdelijk uitgepijld van 03/04/2021 tem
18/04/2021 met vertrek aan de kerk van Avermaet, Avermaet 135 Zele. Er zijn 3
parcours 5 - 8 en 17 km. Ik stapte van bij de start een stukje mee met Alfons en
Dominique tot aan de splitsing van de 8 en de 17 km, daar splitsten onze wegen
en ging ik solo....
Machteld Van Praet
Net ook de 8 km gestapt... inderdaad zeer mooie wandeling! Bedankt!
Beste Reynaertstappers,
Ik ben lid van de Florastappers Gent en ben vandaag, zondag, gaan wandelen in Zele.
Eerst de 8 km gedaan. Wat een mooie wandeling, veel natuur, proficiat !!!
Daarna heb ik nog de 5 km gedaan.
Wat ik wil zeggen is : bedankt om dit te organiseren in deze tijden en doe zo verder
met zulke mooie omgevingen.
Met vriendelijke groeten,
Danny Vlerick
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Reacties op Social Media betreffende onze Reynaerttocht
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Autohandel Van Driessche
BVBA
Steven Van Driessche
Industriestraat 66A
9240 Zele
www.unfallautovd.be
0478/947.866

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

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
Vanwege het
voltallige bestuur van de
polcolman@gmail.com
Reynaertstappers
VZW
http://www.boerderijlab.net
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AAN

ROND PUNT
TUINLAAN 80 , 9111 BELSELE
TEL. 03/765.01.84

HET

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
19 feb
03 apr
03 apr—18 apr
09 mei
23 mei
13 jun
27 jun
26 jun
04 jul
18 jul - 25 jul

01 aug
15 aug
02 okt
23 okt
30 okt
14 nov
04 dec
12 dec

Voorwandeling Krokustocht voor medewerkers
21e Krokustocht
Voorwandeling Reynaerttocht (Geannulerd)
36e Reynaerttocht (Corona wandeling)
VKT in Dikkelvenne bij Florastappers
VKT in Stekene bij Smokkelaars
Verrassingstocht
Vlaanderen Wandelt Lokaal
Voorwandeling Runnerstocht
3e Runnerstocht
Zomerreis

VKT in Lebbeke bij de Denkerklokjes
VKT in Kruibeke bij de Lachende Klomp
Helpersfeest
Voorwandeling Herfsttocht
7e Herfsttocht
VKT in Berlare bij de Boerenkrijgstappers
Voorwandeling Kersttocht
37e Kersttocht
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