Woordje van de Voorzitter,
Juni
2021
N°3

De laatste week kunnen we genieten van zomerweer. En volgens
de weerkundige diensten blijft dit nog even duren.
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3e Runners Classic Walk
Op

04 juli 2021

Reynaertstappers VZW
Filip De Pillecynlaan 47
9111 Belsele
Onze website

Reynaertstappers op facebook
marc_bellens@hotmail.com
0486795248

Van Corona is er de laatste dagen enkel goed nieuws te horen, de
vaccinatie loopt als een sneltrein. De cijfers zijn allemaal aan het
dalen. De doelstellingen die vooropgesteld werden zijn gehaald en
we mogen ook al heel veel. Hopelijk mogen we niet teveel tegelijk.
En nu zijn er al verschillende clubs die opstarten, een deel ervan
opteert voor enkel inschrijving en afstempeling. Maar meer en meer
gaan de clubs kiezen om ook catering aan te bieden. Zeker nu het
ook toegelaten is om binnen drinken en eten aan te bieden.
Voor onze wandelclub is dat ook heel goed nieuws. Langzaam
maar zeker zijn we op weg naar de vroegere wandeltochten. Het
komt natuurlijk niets te laat. Als ik de coronawandelingen niet mee
rekent dan dateert onze laatste wandeling van februari 2019. Dat is
anderhalf jaar geleden.
Wij opteren om voor de twee komende wandelingen catering aan te
bieden.
Er zijn natuurlijk wel nog een paar regeltjes te volgen. Die regels
mogen ons niet tegenhouden om terug naar de inschrijftafels te
gaan. Met gezond verstand is het perfect mogelijk om alles coronaproof te laten verlopen. Van onze kant uit zorgen we er ook voor
dat alles veilig en volgens de regels verloopt.
Een paar praktische afspraken: in de zalen (start en rust) is de
dracht van een mondmasker verplicht ook op het terrein rond de
zalen. Eens de wandeling is gestart, mag het mondmasker af. In de
zalen worden de regels van de horeca gevolgd, 4 personen max
per tafel en geen zelfservice. Aan de toog gaan hangen of afhalen
is niet mogelijk.
Het is heel jammer, maar stad St-Niklaas heeft beslist dat er geen
honden mogen in de Klavers. Dit is enkel van toepassing voor de
wandeling op 27 juni.
Hou jullie gezond en veilig en hopelijk tot op één of beide
wandelingen,
Marc

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout
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Secretariaat Nieuws
Op 28 april is Arthur Baert overleden.
Hij was, samen met wijlen zijn echtgenote Jenny,
vele jaren lid van de Reynaertstappers.

Inninge deelneming vanwege leden en bestuur.

Op 10 juni is Elza Vertongen overleden.
Elza is de echtgenote van onze Ere-voorzitter
René Peleman, en de mama en schoonmama van onze
helpers Frans en Anita Mattheessens - Peleman.
Het bestuur wenst de familie, mede namens de
leden van de Reynaertstappers veel sterkte en
innige deelneming.

José Elinck is gevallen op een wandeling in
Destelbergen en heeft zich verwond aan beide handen.
Ook Ingrid Raes is gevallen tijdens een wandeling
Wij wensen onze leden een spoedig herstel en dat
jullie vlug terug van de partij mogen zijn.

Marleen Vlegels, Alain Meersman, Gerlinda Smet.

Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen
dat jullie je snel thuis voelen in onze club.
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Verjaardagen
Juli
1 De Baere
2 Van Hove
2 Vlegels
3 Vandenbroucke
5 Van Gaever
5 Duymelinck
5 Ongena
8 Jacob
10 De Maesschalck
10 Charlier
11 Bundervoet
12 Rooms
13 Laureys
13 Audenaert
14 De Vylder
15 Van Acker

Linda
Ronny
Marleen
Louis
Hugo
Alain
Paul
Camiel
Linda
Annemie
Albert
Jacqueline
Catherine
Rita
Etienne
Maria

16 Boschman
16 Lucas
16 Christiaens
17 Van Aelst
17 Lambrechts
17 De Kegel
19 Hendrickx
19 Nimmegeers
19 Nafih
21 D'Hooghe
21 Hauwaert

Emelda
Dirk
Odette
Anita
Hugo
Cansu
Hilda
Gerda
Dina
Danny
Martine

21 Christiaens
21 Lesire
22 De Cock
22 Buyst
23 Michiels
25 De Roos
26 De Boelpaep
26 Verhulst
26 Buyle
27 Mouha
28 Boon
31 De Maesschalck

André
Kristophe
Freddy
Marie Rose
Peter
Thierry
Leo
François
Pascal
Francois
Kevin
Irène

Augustus

2 De Cock
3 Van Hecke
3 Bracke
6 Van Oevelen
6 Van Eyck
7 Vermeulen
7 Ott
8 Audenaert
11 De Cnijf
12 Thierens
12 Smet
12 De Waegemaeker
12 Laureys
13 Van Bosch
14 De Cubber
15 Rasschaert
16 Demarey
16 Staes
16 De Rechter
17 Vingerhoets

Gerrit
Rita
Lydia
Johan
Gerda
Christel
Luc
Diane
Jean-Pierre
Rudiger
Alfons
Monique
Ingrid
Marie-José
Dirk
Roos
Anja
Hilde
Marleen
Sabine

19 Van Durme
20 Van Beylen
21 De Ruysscher
21 Colman
22 Van Grembergen
22 Mertens
22 Remon
22 Smet
23 Schelfaut
26 De Messemaeker
26 Daeleman
28 Vervaet
29 Jansegers
31 Van Haevere

Danny
Marleen
Simonne
Paul
Els
Marc
Wendy
Annemarieke
Luc
Marie-Paule
Dirk
Mieke
Lillian
Danny
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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
Voorkeurtochten
Algemeen principe:
De inschrijvingen gebeuren volledig paperless. Maw het inschrijfstrookje van vorige jaren
wordt niet meer gebruikt.
Hoe krijg je nu je gratis inschrijving en gratis consumptie?
Je bied je aan bij de inschrijfstand, met je lidkaart. Bij het scannen van je lidkaart, moet je
gewoon zeggen dat je van de Reynaertstappers bent en na het scannen van je lidkaart,
krijgt je gratis consumptie (bonnetje of jeton of …). Je hoeft dan ook je inschrijving (1.50€
niet te betalen).
VKT (Voorkeurtocht) bij de Denderklokjes en bij de Lachende klomp in augustus.
VKT in Lebbeke bij de Denderklokjes op 01 aug:
Voorlopig gaat deze tocht door zoals gepland, maar het is nog wachten op de
defintieve toelating. Indien om de één of andere reden de tocht niet kan doorgaan,
worden jullie in kennis gesteld via mail.
VKT in Kruibeke bij de lachende klomp op 15 aug:
Voorlopig gaat deze tocht door zoals gepland, maar het is nog wachten op de
definitieve toelating. Indien om de één of andere reden de tocht niet kan doorgaan,
worden jullie in kennis gesteld via mail.
Vlaanderen wandelt lokaal op 27 jun 21 vertrek in Belsele
Die dag zijn er een kleine 90 wandelingen gepland. In Oost Vlaanderen zijn er 12
wandelingen gepland. Op sommige plaatsen is er enkel inschrijving en/of afstempeling voorzien.
Bij ons wordt er, volledig coronaproof, een beperkte catering aangeboden.
Het staat iedereen vrij om een vertrekplaats van uw keuze te kiezen, maar we hopen wel dat onze leden opteren voor vertrek in Belsele. Verdere gegevens iets verder in de nieuwsbrief.
Runnerstocht op 04 juli 21 vertrek in Lokeren.
Voor de Runnerstocht hebben we toelating gekregen, zowel van Lokeren als van
Waasmunster, de tocht kan dus doorgaan.
Hier ook is er, volledig coronaproof, een aanbod van beperkte catering. Geen pannenkoeken en braadworsten.
Stockage materiaal
Wij zijn op zoek naar een stockageruimte voor ons materiaal. Iemand die ons daarbij kan helpen?
Een kleine garage is voldoende. Is het iets anders dan een garage dat is het ook
goed, als het maar hetzelfde volume heeft en afsluitbaar is.
Liefst in de omgeving van Zele.
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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.

Alle afstanden starten in de sporthal De Klavers, Sint Andriesstraat 4, 9111 Belsele. Er
is keuze uit verschillende afstanden nl 7, 12, 15, 20, 22 25 en 28 km.
Er is een rustpost onderweg in Sinaai. In de parochiezaal kunnen de toiletten gebruikt
worden en er is de mogelijkheid om even te rusten. Dat is de zaal van de Steinbockvrienden, maar daar is enkel inschrijving, geen catering.
De 7 km. (7,0 km werkelijk),
We vertrekken richting de kerk van Belsele, maar
slaan linksaf richting het hof van Belsele. Iets verder
slaan we linksaf richting de Hulstendreef, om daar de
tunnel onder de N70 te nemen. We lopen naast de
Populierenwijk, over een lage dijk naar Waterschoot.
Daarna komen we in een gebied waar het in de zomer vol staat met paarden. Om iets verder de N70
over te steken. Via Bookmolen en Weiakker gaan we
richting de N41, die blijven we, via het fietspad volgen
tot aan de spoorlijn, daar gaan we linksaf. Dit fiets/
wandelpad volgen we terug tot aan de start.
De 12 km. (12,3 km werkelijk)
De 12 km vertrekt ook in de richting van de kerk en gaat ook via het hof van Belsele, dit
laatste wordt volledig gevolgd tot aan de Vijverstraat, de naam zegt het al, we gaan
voorbij een tamelijk grote vijver, richting de Koutermolenstraat. We steken het spoor
over en gaan verder richting Houtakker. We buigen af naar rechts en gaan verder richting het station van Sinaai, dat eigenlijk in Belsele ligt. We steken het spoor niet over,
maar gaan verder via veldwegels richting het vroegere wijnveld.
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Via de Hulstbaan gaan we verder naar de parochiezaal
van Sinaai, daar is er geen rustpost. Rond de kerk zijn er
wel een paar cafés die mogelijks open zijn. Na het passeren van de dorpskern van Sinaai, gaan we verder via de
Sinaaiwegel, die blijven we volgen tot aan de Kouterstraat. Die steken we over en vervolgen onze weg via de
Kouterwegel tot aan de Koutermolenstraat. Via de Kouterwegel gaan we naar het spoor dat we blijven volgen tot
de stationswegel om zo naar de start terug te keren.
De 15 km. (15,1 km werkelijk)
De 15 km volgt voor een groot stuk hetzelfde parcours als
de 12 km, maar thv de Boskapel slaan we linksaf, daar
waar de 12 km rechtsaf gaat. Via de Burmstraat, volgen
we de Drijschouwwegel, steken de Gouden Leeuwstraat
over en komen op de Weduwe Voswegel. We slaan
rechtsaf op de Bosstraat en via het Puiveldewegelken, komen we in de Eikenlaan. Via de
Kleemstraat komen we aan het spoor, vanaf daar
volgen we het parcours van de 12 km tot aan de
start.

De 20 km. (19,3 km werkelijk)
Dat is een combinatie van de 7 km met de 12 km.
De 22 km. (22,1 km werkelijk)
Dat is een combinatie van de 7 km met de 15 km.
De 25 km. (25,6 km werkelijk)
Dat is 19 km met een extra lus vanaf de kerk van Sinaai.

Extra lus van 6 km (werkelijk 6,2 km in Sinaai.
Vertrekken aan de parochiezaal, via het kerkhof, zo naar de Sinaaidorp, daar
gaan we rechtsaf op de Kosterwegel, dan linksaf de Bockwegel. Daar zijn er nog
restanten van een Duitse bunker, maar je moet goed kijken, is nogal overwoekerd.
Via de Neerstraat komen we in de Ettingstraat. Aan de Fondatiebeek slaan we
rechtsaf de Aarddreef in. De Fondatiebeek volgen we tot aan de Cadzandstraat,
om vervolgens rechtsaf te slaan in de Hondsneststraat, via de Tinelstraat en de
wijk Wegels komen we terug aan de kerk van Sinaai.
De 28 km. (28,3 km werkelijk)

Dat is een combinatie van de 22 km met de extra lus in Sinaai.

13

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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Hieronder vinden jullie de QR-code van elke afstand, door deze in te scannen is het
mogelijk om de kaart af te drukken.
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Helperslijst Vlaanderen Wandelt lokaal te Belsele op
27 juni 2021

Zaterdag
Om 15 uur zijn we in de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen zijn welkom
om alles klaar te zetten. Zowel in de startzaal als in de controleposten.

Zondag

Startzaal: De Klavers, Sint-Andriesstraat, Belsele

aanwezig vanaf: 6.30
Algemene leiding: Marc Bellens
Inschrijvingen: Patrick Peeters, Roos Buyst
Secretariaat en afstempelen: Marcia Van Meervenne
Bonnetjes: Carine Jansens
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers
Steward: Dirk De Waele

Warme dranken, keuken, afwassen: Lydia Verhulst, Femke Poppe, Rita Heirbaut,
Sabine Vingerhoets, Christine De Maesschalck,
Bier en frisdrank: Rudy Nimmegeers,
Afruimen en bediening aan tafel: Clair Segers, Poppe Guido, Guido Meerschaert
(vanaf 14.30 hr), Rita Ydens
Opruim en opkuis vanaf 17 uur: Betty De Rooze, Marc Van Bockstaele
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3e Runners Classic Walk in Lokeren op 04 juli 2021
Alle afstanden starten in de Jeugdkantine van Sporting Lokeren-Temse, Daknamstraat 91, Lokeren. Er is keuze uit verschillende afstanden nl 6, 10, 16, 23 en 31 km.
Alle afstanden vertrekken via de parking zo naar de Daknamstraat en gaan allen
door het Park Ter Beuken.
De 6 km. (6,3 km werkelijk),
Na het vertrek steken we de
Daknamstraat over en gaan via
H. Van De Vijverstraat richting de
Durme. Via een parallelweg van
de Tweebruggenstraat gaan we
naar het Park Ter Beuken, daar
blijven we het grootste deel
naast de Durme lopen. Die Durme blijven we volgen tot aan het
Aardeken waar we linksaf gaan
richting de Nijverheidsstraat.
Vanaf hier volgen we de oude
spoorlijn tot aan de Bosstraat,
waar we rechtsaf gaan. Via een
boswegel die voor het grootste deel door het bos loopt komen we aan in de Krommestraat. Om via de Daknammolenstraat terug te keren naar het startpunt.
De 10 km. (9,9 km werkelijk),
Die volgt hetzelfde traject als de 6 km, maar ipv van linksaf te gaan op het Aardeken, wordt er daar rechtdoor gegaan. De volgende afslag wordt er linksaf gegaan,
de Buylaers in. Via de Oude Baan (het Vlooistraatje in de volksmond) en de Oude
Bruglaan komen we aan bij de School de Rozen, onze rustpost. Na de rust trekken
we verder naar het Bospark, dat we zo goed als volledig aandoen, na het Bospark,
is het Verloren Bos aan de beurt om door te wandelen. Na het verloren bos komen
we uit op de oude Spoorlijn van waar we het parcours van de 6 km verder volgen tot
aan de startzaal.
De 16 km. (16,0 km werkelijk),
Tot aan de rust wordt het parcours van de 10 km
gevolgd. Na de rust gaan we via de Waasmunsterbaan naar het Molsbroek. Waar we de ganse toer
rond doen. Om via de Leeuwerikstraat terug te keren naar de rust. Na de tweede rust wordt het parcours van de 10 km verder gevolgd.
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De 23 km. (23,1 km werkelijk),
Tot aan de rust wordt het parcours van de 10 km gevolgd. Na de rust gaan we via
de Waasmunsterbaan naar het Molsbroek, eens op het pad rond het Molsbroek,
blijven we naast de Durme. “Durme” is een oud Keltisch woord dat betekent
“woelige beek”, hier naast het Molsbroek is van die woelige beek weinig te zien.
Dus we blijven naast de Durme lopen tot aan de brug onder de E17, daar gaan we
linksaf de Donkerputstraat in. Die aardeweg blijven we volgen tot aan de Neerstraat, die steken we zo goed als recht over en gaan via de Sysstraat naar de Ruiter. Daar is er een tweede rust voorzien. Na deze rustpost gaan we via een veldwegel naar de Ketelboetstraat, waar we linksaf gaan. Wat verder steken we de Neerstraat over en komen aan bij de Hamputten, daar nemen we het padje tussen de
twee putten. Zo komen we weer uit op de dijk rond het Molsbroek, de dijk wordt
verder gevolgd om via de Leeuwerikstraat uit te komen bij de school De Rozen.
Waarna we verder het parcours van de 10 km volgen.

De 31 km. (32,4 km werkelijk),
De 31 km volgt volledig het parcours
van de 23 km, maar in de rust op de
Ruiter, wordt er een extra lus gewandeld.
Extra lus na de rust in de Ruiter: we
gaan via de Sousbeekstraat en de
Hellestraat richting het oud vliegveld
van Waasmunster. Dat is een volledige open groene zone. Van het oud
vliegveld, blijven er nog twee gebouwen over, een wachtlokaal en restanten van een vliegtuigloods. Ook de
betonwegen die gebruikt werden om de landingsbaan te bereiken liggen er ook
nog. Voorbij de twee resterende gebouwen komen we voorbij het Baverik gebouw,
hetwelk zichtbaar is op onze rechterkant. We blijven in het open veld en gaan via
de Lange Veldstraat en de Schapendreef verder naar de Groenselstraat, en gaan
zo verder naar de Rustpost, de zaal van De Sint Janskring.
Na de rust wordt het parcours van de 23 km gevolgd.
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Hieronder vinden jullie de QR-code van elke afstand, door deze in te scannen is het
mogelijk om de kaart af te drukken.
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Helperslijst 3° Runners’Lab Walk Classic te Lokeren op
4/7/2021

Uitpijlen
Data en uren onderling af te spreken.
Freddy Van Melkebeke, Daniël Steveninck, Dirk De Waele, Eddy Rondelez

Zaterdag 3/7/2021
Om 9 uur zijn we in de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen zijn welkom
om alles klaar te zetten. Zowel in de startzaal als in de controleposten.

Zondag 4/7/2021

Startzaal: Jeugdkantine van Sporting Lokeren-Temse ,
Daknamstraat 91, Lokeren

Aanwezig vanaf: 6.30
Algemene leiding: Marc Bellens
Parkeerbeleid: Luc De Vos, Theo De Keuninck , Anja Demaray, Kristof Bryssinck
steward: Marie-Louise Diericx,
Inschrijvingen: Gilbert Devillers, Roos Buyst
Secretariaat: Marcia Van Meervenne
Bonnetjes: Anita Peleman tot 13 uur, Rita Heirbaut
Afstempelen: Marcia Van Meervenne
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers
Warme dranken, keuken, afwassen: Lutgart D’Hondt Anita Rogiers, Marina
Boeckling, Gonda Van Schoote, Christine De Maesschalck
Bier en frisdrank: Pierre De Witte, Rudy Nimmegeers, Guido Meerschaert (vanaf
14.30 hr)
bediending aan tafel en afruimen: Clair Segers, Theo De Keuninck, Luc
Schelfaut, Lydia Verhulst, Patrick Peeters, Sabine Vingerhoets
Bevoorrading: Dirk De Waele
Parkoersverantwoordelijken: Daniël Steveninck, Freddy Van Melkebeke
Verwijderen wandeltochtpijlen en splitsingen na 15 uur: Daniël Steveninck ,
Freddy Van Melkebeke, Peter Pieters ( spreken onderling af)
Opruim en opkuis vanaf 17 uur: Betty De Rooze, Marc Van Bockstaele, Guido 20
Meerschaert, Gaby Van Osselaer

Controle 1: Basisschool De Rozen, Kerkhofstraat 29,
9160 Lokeren

Aanwezig vanaf 6.30
Verantwoordelijken: Guido Poppe
Bonnetjes en afstempelen: Carine Janssens, René Wuytack
Catering, bediending aan tafel en afruimen: André Heynderickx, Clara De Wilde,
Brigitta Vermeulen, Femke Poppe, Freddy Van Melkebeke, Alain Duymelinck, André De Prycker, Christiane Van Gaever, Christiane Van Nuffel, Eddy Goffin.

Controle 2: Sint-Janskring
Sijpstraat 80, 9250 Waasmunster

Aanwezig vanaf 7.30 uur
Verantwoordelijke: Anne Saint-Germain
Bonnetjes Frank Van Acker
Catering, bediending aan tafel en afruimen: Roos Rasschaert, Katrien Pede,
Louis Van den Broeck, Ann Piessens
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Afscheid van Parcoursmeester Silvain
Langs deze weg zou ik graag iedereen willen bedanken die sedert
einde der jaren 90 samen met mij hebben meegewerkt om elke
wandeling voor te bereiden en uit te pijlen.
Ik ga opzettelijk geen namen vernoemen om zeker niemand te vergeten
want er zijn er toch een aantal geweest al die jaren.
Toch wil ik speciaal ons huidige team eens in de bloemetjes zetten
met in de eerste plaats Freddy Van Melkebeke die samen met Daniel Steveninck
mijn taken op een uitstekende manier over hebben genomen.
Dan hebben wij de immer bereidwillige en klaarstaande Dirk De Waele en
tenslotte Eddy Rondelez die nu meer en meer een vaste waarde is geworden.
Ook wil ik nog speciaal Peter Pieters vermelden die sinds het begin samen
met mij al die jaren de Marspijlen en bordjes heeft helpen ophangen en wegnemen.
Het is met veel weemoed en spijt in het hart dat ik nu ga stoppen maar
het stemt mij gerust dat met Freddy en zijn team de toekomst verzekerd is.
Aan allen nogmaals hartelijk dank. Het was zeer aangenaam en fijn om met
jullie te mogen samenwerken.
Groetjes en tot later op een of andere wandeling,
Silvain
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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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Zomerwandelreis 2021 naar”Harzgebied in Wernigerode in Duitsland
Van zondag 18 juli tem zondag 25 juli 2021.
Betreffende onze zomerreis ben ik nog voorzichtig
positief. Zoals het er nu uitziet gaan we kunnen vertrekken, waarschijnlijk nog met enkele maatregels
waar we zullen mee moeten rekening houden. Maar ik heb
met onze medereizigers via mail contact gehad en de
meeste zijn bereid deze er bij te nemen. De meesten zullen
tegen dan hun 2 vaccins hebben gehad. Maar nog niet iedereen, dus gaan we daar ook rekening mee houden. Ik
ben blij dat ook de regering hiermee rekening heeft
gehouden om deze alsnog 2 gratis PCR-tests aan te
bieden. De komende weken wordt het nog alles goed
opvolgen zowel met de maatregels in Belgie maar ook deze
in Duitsland, en als er wijzigingen zijn deze te communiceren. Maar dat ben ik ondertussen al een beetje gewoon.
We zijn met ruim 40 deelnemers, dus indien er nog geïnteresseerden zijn die snel beslissen heb ik nog enkele
plaatsen vrij.
Aan de jarenlange traditie dat we de wagens bij Rita op de
oprit konden zetten is nu ook een einde gekomen. Nu Rita
beslist heeft niet langer mee te gaan vind ik het ook normaal dat we dit niet langer kunnen doen. We kunnen
moeilijk haar oprit voor een week in beslag nemen terwijl ze
zelf met de wagen moet kunnen buitenrijden. Rita, bedankt
voor je jarenlange gastvrijheid voor onze wagens. Namens
de deelnemers die al jaren meegaan denk ik dat ik je ook
nog eens mag bedanken voor het organiseren van de
meerdaagse reizen. Want we doen dit nu met 3 verschillende personen wat jij vroeger alleen deed.
Laten we hopen dat we op 4 juli een mooi deelnemersaantal hebben op onze Runnerstocht, en dat ook de zomerreizigers 14-dagen later kunnen vertrekken richting Harzgebied in Duitsland, en dat we geleidelijk aan onze levensstandaard terugkrijgen zoals voor Corona.

Jullie zomerreisbegeleiders
Patrick & Sabine
ppe67@live.be
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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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Winterreis 2021 van 23 januari tot 30 januari 2022
Hallo Reynaertstappers!
Ja...het is weer zover! Eindelijk!
In januari 2022 trekken we opnieuw de Oostenrijkse wereld in. Onze winterreis weet je
wel...
We kregen een prachtig aanbod van ons bekend hotel Arzlerhof in het Pitztal en gezien
de moeilijke corona-omstandigheden om nieuwe oorden te verkennen willen we graag
op hun aanbod ingaan. In het Arzlerhof worden we steeds verwend!

De datum die we voorzien is van zondag 23 januari tot zondag 30 januari 2022.
Dus in Hotel Arzlerhof 4* in volpension.
Wat zal er op het programma staan:
Welkomstdrank...is altijd welkom...
Uitgebreid ontbijtbuffet met streekprodukten
5-gangen keuzemenu met uitgebreid saladebuffet ’s avonds
Elke namiddag tussen 14 en 17.30 uur...vieruurtje
Een toffe dansavond met “echte” muziek
1 x gala-menu met muziekbegeleiding
Vrij gebruik van Wellness, sauna, zwembad zirbensauna...
Gratis badmantel en pantoffels ter beschikking in de kamer
Gratis wifi...
Elke dag een toffe wandeling met gids
1 x “Pferdeschlittenfart” + kabelbaan
En niet te vergeten...het gezelschap van een toffe vriendengroep!
De totaalprijs voor heel deze feestweek in volpension
715,- Euro per persoon voor een 2-persoonskamer
820,- Euro voor een 1-persoonskamer (zie aandachtspunt)
715,- Euro per persoon voor een 3-persoonskamer
Aandacht: Er zijn slechts zeven (7) 1-persoonskamers aan deze prijs. Hebben we er
meer nodig dan komt er 70,- Euro bij. Dus...eerst is eerst!!
Er is wel 1 probleemke...we moeten voor 15 september het juiste aantal kamers
doorgeven, dus inschrijven voor 15 september is noodzakelijk!
Hoe doe je dat:
door storting van een voorschot van 300,- Euro per persoon of
door storting van het totale bedrag per persoon
op rekening BE47 9791 6878 7580 op naam Broeckx/Blauwvoetkring
met vermelding van de naam van je kamergenoot
AANDACHT: de volledige reissom moet ten laatste op 15 december gestort zijn!
Gezien de huidige corona-toestanden kan je best eens nakijken of er in een- of andere
verzekering die je hebt afgesloten geen “annulatieverzekering” inbegrepen is. Via je
bank kan je dat altijd regelen...
Wij kijken ernaar uit! Jullie hopelijk ook!! Op naar onze volgende winterreis!!
Marc Van Wichelen, Reisleider
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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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Deelnemende Reynaertstappers aan de Coast Walk

Proficiat aan alle Reynaertstappers die hebben deelgenomen aan de
AG Coast Walk op 8 mei 2021.
Kevin Boon
Elly De Witte
Patrick Van Der Sype
Annick Ruyssinck
Geert Iserbiet
Isabel Van Heddeghem
Rudi De Jongh
Marleen Van Duyse
Ronny De Guyter
Marc Van Bockstael
Misschien hebben we niet alle namen ontvangen, onze excuses aan de
Reynaertstappers die niet opgenomen zijn in dit lijstje, maar evengoed, een
dikke proficiat.
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ?
Onze Reynaertstappers zijn na zoveel maanden terug op pad !!!

Datum tocht Naam Organisator
09-05-2021 Sinjorenstappers Wilrijk vzw
15-05-2021 WSV Wandelend Paal vzw
15-05-2021 De Wilde Brouwers
23-05-2021 De Korhoenstappers vzw
30-05-2021 Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering
05-06-2021 Boerenkrijgstappers vzw
06-06-2021 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw
06-06-2021 Wandelclub Tornado vzw

Aantal
4
1
1
2
1
36
12
2
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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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