Woordje van de Voorzitter,
September
2021
N°4

We gaan de laatste week van de zomervakantie in. Het zonnetje komt
eindelijk nog eens voorzichtig piepen en dit zal normaal blijven duren.
Ach ja, laten we dat in ieder geval hopen! De temperaturen zijn ook niet
echt schitterend, maar te warm moet het ook niet zijn om te wandelen.
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Een item dat tamelijk dringend is: we zijn op zoek naar een materiaalmeester, iemand die van Guido kan overnemen, alle info kan bij Guido
worden bekomen, bij mij kan het natuurlijk ook.
Er zijn verschillende leden die hun attest voor de mutualiteit nog
moeten afhalen, dit kan op de volgende tocht, de herfsttocht op 30
oktober, daarna komen de formulieren voor 2022.
De wandelingen komen stilaan op kruissnelheid, hier en daar zijn er nog
annuleringen, maar dit kan ook komen omdat er geen toestemming wordt
gekregen door het stad-of gemeentebestuur. Gezien de recente versoepelingen door het overlegcomité, staat de deur open naar wandelingen
zoals voor het corona tijdperk, alhoewel de dracht van het mondmasker
nog een hele tijd zal blijven bestaan. Aan tafel of tijdens het wandelen is
dat ook niet verplicht, maw we kunnen onze hobby uitoefenen en daarna
of tijdens de tocht, iets nuttigen in de startzaal/rustpost.
Ik ga ervan uit dat we niet meer terug gaan naar een coronatijd. Dus vanaf nu gaan alle geplande wandelingen van de club door, het enige dat dit
jaar nog niet opstart wordt, zijn de busuitstappen. Even in het kort het komende programma.
Eerst hebben we ons helpersfeest, dat door corona al 4 maal verplaatst is
van datum, maar nu is het eigenlijk een feit, de datum is 02 oktober, alle
info vinden jullie iets verder in de nieuwsbrief. Bij twijfel of je in de voorwaarden bent om deel te nemen, contacteer je mij.

7e Herfsttocht
Op

30 oktober 2021
Reynaertstappers VZW
Filip De Pillecynlaan 47
9111 Belsele
Onze website

Reynaertstappers op facebook
marc_bellens@hotmail.com
0486795248

23 oktober de voorwandeling van de 7de herfsttocht. Tja de voorwandelingen is ook al van februari 2020 geleden dat we dat nog eens georganiseerd hebben. Met de voorwandelingen gaan we dus ook weer van start.
Na de voorwandeling is het een weekje later tijd voor de eigenlijke herfsttocht. Hier opteren we voor catering zoals vroeger. Pannenkoeken en
braadworst staan weer op de menukaart.
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 11 augustus is Herman Van Britsom
overleden.
Herman was de vader van Kristel en de schoonvader
van Alain..
Hij was een zeer gekende wandelaar binnen onze club.

Het bestuur wenst de familie, mede namens de
leden van de Reynaertstappers veel sterkte en
innige deelneming.

Kristel Van Britsom is herstellende van een operatie
Wij wensen haar een spoedig herstel en dat ze vlug
terug van de partij mag zijn.

Kristof Van De Scheuren, Cindy Van Doorsselaere,
Lieve Van Damme.
Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen
dat jullie je snel thuis voelen in onze club.
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Verjaardagen
September
2 Marc
2 Jan
4 Paul
4 Tom
6 Andre
6 Christine
6 Brenda
6 Saskia
7 Lutgarde
8 Rudy
8 Isabel
10 Luc
10 Hugo
10 Berlinde
11 Jeannine
11 Walter
12 Lutgart
13 Nicole
13 Marc
13 Eric
14 Cesar
14 Ignace

Bellens
Van Avermaet
Van Damme
Vercauteren
Roels
Ongenae
D'Hossche
Mees
De Maeyer
Nimmegeers
Van Heddeghem
Van Durme
Vercammen
De Vos
Hofman
Imschoot
D'Hondt
Schepens
Van Wichelen
Robberecht
Vlassenroot
Vercauteren

15 Marie-Jeanne
16 Christiane
16 Cindy
16 Hilde
16 Johan
18 Jerry
19 Juliette
20 Ludo
20 Karin
23 Chris
23 Luc

Ryckaert
Van Gaever
Puts
Martens
Verdonck
D'Hollander
Nonneman
Huysmans
De Kerpel
Van Uytfange
De Vos

16 Rita
16 Martine
17 Lisette
17 Rita
17 Erik
20 Martine
20 Lieve
23 Jozef
23 Annie
23 Denise
23 Patrick

Bultinck
De Greyte
De Meuleneir
De Cock
Fiers
De Vriendt
Van Damme
Slaets
Audenaert
Van De Velde
Spildooren

24 Rony
24 Rita
24 Dirk
24 Linda
24 Martine
25 Paul
26 Roger
26 Sofie
27 Yves
28 Rita
29 Rita
29 Chantal
29 Peggy
30 Clementine
30 Denise

Selis
Van De Velde
Verdonck
Devriese
De Kerf
Metdepenningen
Heyman
Brichau
Burgelman
Smet
Vannoote
Bonte
Van Hove
De Clerck
De Landtsheer

Oktober
1 Margaretha
3 Marcel
4 Ginette
4 André
6 Ann
6 Philip
7 Olga
7 Josée
7 Emilienne
7 Frans
7 Marc
8 Willy
8 Juana
9 Freddy
11 Peter
13 Lutgarde
13 Christiana
13 Joeri
15 Rene
15 Frans

De Munck
Kersemans
D'Hossche
Schippers
Piessens
Van Raemdonck
Bloemen
Schepens
Van Langenhove
Buyse
De Maesschalck
Van Waeyenberghe
Carrasco Cabeilo
Vincke
Pieters
Coussens
De Daele
De Backer
Peleman
Vercauteren

24 Peter
25 Guido
27 Marina
28 Ria
30 Paul
31 Monique
31 Jean-claude

Van Puymbroeck
Lauwereijs
Boeckling
De Cauwer
Verbeke
Ruyssinck
De Maere
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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
6

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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Helpersfeest op 2 oktober 2021
Wat gaan we doen:
We starten zoals gewoonlijk met een wandeling. Daarna gaan we aan tafel voor een
brunch.
Wandeling zelf:
Is een 10tal km, met onderweg een rustpauze. Er wordt koffie, thee en water voorzien. Er worden een paar stoelen voorzien, maar iedereen gaat niet gelijktijdig kunnen zitten.

De Brunch:
We starten met een glaasje cava of fruitsap en aansluitend een klein ontbijt.
Aansluitend gaan we over, naar een koud buffet, met keuze uit verschillende gerechten.
Na het koude gedeelte, is er nog een warm buffet voorzien, hier ook keuze uit verschillende bereidingen.
Alles is in buffetvorm, er is personeel voorzien om op te scheppen. Frisdranken en
bieren kunnen besteld worden aan de toog en daar ook afgehaald worden. Koffie en
thee is ook voorzien. Alle dranken worden betaald door de club.
Waar:
Vertrek van de wandeling is aan restaurant ‘t Schipken, Dijkstraat 86, 9240 Zele.
Achteraan de zaal is er mogelijkheid om te parkeren, maar die parking is niet al te
groot, er is ook ruimte voor de grote loods van Van Akelyen Services. Het is ook
voor die loods dat we samenkomen, daar staan we redelijk uit de weg.
Wanneer:
Zaterdag 02 oktober 21.
Start van de wandeling om 08.30 hr stipt.
Brunch start om 11.00 hr.
Praktisch:

Inschrijven is een verplichting, voor de helpers die de laatste jaren 2 maal hebben
geholpen is de deelname gratis.
Inschrijven via mijn emailadres (voorkeur) of gsm. Het is mogelijk om voor de
brunch apart in te schrijven.
Groeten,
Marc
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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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Voorwandeling 7e Herfsttocht voor de medewerkers op 23/10
Vertrek om 09.30 hr aan Café De Oude Route in Klein-Sinaai.
We verzamelen thv Café de Oude Route, parkeren kan aan het vroegere station
van Klein Sinaai.
We wandelen in twee delen. De rust tussen de twee delen is in Café de Oude Route. Het is dus perfect mogelijk om te opteren voor één van de beide of de twee delen van de wandeling.
We vertrekken om 09.30 hr stipt.

Deel 1: 8.5 km, dat is een wandeling, waarvan het parcours voor ongeveer 80% in
de bossen loopt. Bij langdurige regenval, kan er wel modder liggen, dus aangepast
schoeisel.
Rustpauze: in café De Oude Route, twee consumpties worden door de club aangeboden.
Deel 2: is ongeveer 5.5 km lang.
Praktische richtlijnen.
Momenteel kunnen we wandelen in groep. Ik verwacht wel dat die regels niet
meer gaan wijzigen. (maar men weet nooit)

Ik verwacht niet dat we nog verplicht gaan zijn om een mondmasker te dragen,
indien wel wordt iedereen tijdig verwittigd.
Aan de café, bij de rust, moet het masker op en dit tot wanneer je op je plaats zit
in het café. Als je naar het toilet gaat, of bij het verlaten van het café, moet
het masker weer op.
Het wandelen kan perfect gebeuren zonder masker.
And last but nog least:
Voorinschrijven is een verplichting, dat kan gebeuren via mijn mailadres (voorkeur)
of mijn gsm.
Tot 23 oktober,
Marc
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7e Herfsttocht op zaterdag 30 oktober 2021

Alle afstanden starten in de parochiezaal Sinaai, Dries 70, Sinaai. Er is keuze uit
verschillende afstanden, nl 6, 10, 17 en 26 km, de kleinste afstand is geschikt voor
rolstoelen en buggy’s.
Bij het vertrek is er al direct een splitsing, de 6 km gaan naar links en alle andere
afstanden gaan via het kerkhof.
De 6 km. (6,0 km werkelijk) 43% onverhard.
Na het vertrek gaan we richting de
voetbalvelden en iets verder steken
we de Hooimansstraat over. We
blijven een hele eind naast de Belselebeek lopen tot aan de Kouterstraat, die volgen we even tot aan
de Sinaaiwegel, dewelke we inslaan. Via de Sinaaiwegel, komen
we voorbij de Boskapel. We vervolgende Sinaaiwegel tot aan de
Burmstraat, op het einde slaan we
linksaf in de Molenstraat. Iets verder gaan we weer linksaf en komen we in de Stenenmuurstraat, daar gaan we voorbij de Sint-Annakapel. Via de wijk van de Rapenakker komen we aan de startzaal.

De 10 km. (10,6 km werkelijk).
We vertrekken via Sinaaidorp en slaan rechtsaf in de eerste veldwegel die we tegenkomen. Deze blijven we volgen, na verschillende bochten komen we in de Neerstraat. We gaan
verder via de Ettingstraat, na het volgen van ettelijke veldwegels komen we in de Fondatie, het stiltegebied. Via de Cadzandstraat verlaten we de Fondatie. Voor de liefhebbers is er een rustpost in de
kantine van de voetbalvelden. Via de Hondsneststraat, gaan we voorbij de Oswald hoeve, we gaan
terug naar de startzaal via de Edgard Tinelstraat en
de Papenakkerswijk.
De 17 km. (17,0 km werkelijk) 52% onverhard.
De 17 km volgt tot aan de Fondatie het spoor van de 10 km. Na de Fondatie gaan
we via het Besluit van Boudelo. Eerst volgen we het kanaal van Stekene en iets verder gaat we verder via de Moervaart. In Klein Sinaai is er een rustpost. Na de rust
keren we terug via de Meulenbossen. Via de Lunnenbergstraat en een paar veldwegels, komen we weer aan het Kanaal van Stekene. Aan de Koebrug gaan we linksaf
en zo komen we weer in de Fondatie. Waarna we weer het parcours van de 10 km
volgen.
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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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De 26 km. (25,9 km werkelijk) 59% onverhard.
Tot aan de rust in Klein Sinaai wordt het traject van de 17 km gevolgd.
Na de rust is er nog een lus van ongeveer 8 km. De lus is voor 75% onverhard en
loopt voor het grootste deel in het Wullebos.

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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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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Helperslijst 7e Herfsttocht te Sinaai op 30/10/2021

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

Vrijdag 29/10/21
Om 9 uur zijn we in de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen
zijn welkom om alles klaar te zetten.

Zaterdag 30/10/21
Startzaal: Sinaai parochiezaal
Aanwezig vanaf: 7.30 uur

Algemene leiding: Marc Bellens
Inschrijvingen: Frank Van Acker, Roos Buyst
Secretariaat: Marcia Van Meervenne, Kristel Van Britsom
Bonnetjes: Anita Peleman, Mariette De Tender
Afstempelen: Ann Piessens
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers
Pannenkoeken: Olga Bloemen, Gonda Van Schoote
Braadworsten: Robert D’Haese, Frans Mattheesens
Warme dranken, keuken, afwassen: Danielle Van Raemdonck, Lydia Verhulst,
Marie-Louise Diericx, Anja Van Mele, Anita Rogiers, Anne Saint-Germain
Bier en frisdrank: Guido Meerschaert, Peter Van Hiel, Pierre De Witte
Afruimen: Theo De Keuninck, Luc Schelfaut, Rudi Nimmegeers
Bevoorrading: Dirk De Waele
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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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Parkoersverantwoordelijken: Daniël Steveninck, Freddy Van Melkebeke
Verwijderen wandeltochtpijlen en splitsingen na 15 uur: Daniël Steveninck ,
Peter Pieters
Opruim en opkuis vanaf 17 uur: Betty De Rooze, Marc Van Bockstaele, Guido
Meerschaert, Gaby Van Osselaer , Danny Van de Merlen

Controle 1: Zaal Boudelo, Klein Sinaai

Aanwezig vanaf : 7:00 ( zaal moet nog klaargezet worden)
Verantwoordelijken: Guido Poppe, Martine De Vriendt
Bonnetjes en afstempelen: Carine Janssens, René Wuytack
Catering:
André Heynderickx, Clara De Wilde, Brigitta Vermeulen, Freddy Van Melkebeke,
Martine De Landtsheer, Alain Duymelinck, André De Prycker, Christiane Van
Gaever, Chris Van Nuffel, Eddy Goffin
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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!
Na ons bezoek aan ons hotel Arzlerhof in het Pitztal kunnen wij u het volgende programma
aanbieden:
Dag 1: vertrek in Vlaanderen, aankomst in Arzl
Dag 2: wandeling doorheen het Pitztal
Dag 3: Wandeling naar Miemingen Plateau
Dag 4: Wandeling naar Kronburg in Zams
Dag 5: Wandeling van Linserhof naar Hoch Imst en met gondelbaan naar Untermarker Alm
Dag 6: Wandeling in Larstialm naar Niederthal in Ötztal
Dag 7: Voormiddag wandeling in Seefeld met Paardenslee – namiddag vrije tijd
Tag 8: Afscheid en vertrek naar huis...
Naargelang de weersomstandigheden kan het programma van dag wisselen.
Nu praktisch:
Vertrek zondag 23 januari 2022 om
05.00 uur in Sint Niklaas aan de busfirma, Botermelkstraat 2
Parking mogelijk op terreinen busfirma aan de witte villa, hoek Heimolenstraat en Botermelkstraat
05.15 uur in Lokeren op de parking van Brico
05.45 uur in Antwerpen aan het Crowne Plaza Hotel, Gerard Le Grellelaan 10
Parking mogelijk in de straat
Er zijn nog enkele plaatsen vrij...wie snel is en voor 15 september inschrijft en het voorschot (of volledige reis) betaalt kan nog mee! Betaling op bankrekening BE47 9791 6878
7580 op naam van Broeckx/Blauwvoetkring.
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Corona...We houden ons strikt aan de Oostenrijkse coronamaatregelen. Het is dus
van belang dat je bij inschrijving zeker het formulie dat je eveneens in dit clubblad
vindt volledig en correct invult en aan ons doorgeeft.
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...
Even noteren: Van 3 tot 15 september zijn wij niet bereikbaar. Een telefoontje en/of
een mailtje kan altijd...
We zien mekaar weer in Arzl im Pitztal!!
Marc Van Wichelen, Reisleider
marcvanwichelen@hotmail.com
0473/660.423
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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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Info Winterreis 2022
Hallo stappers!
Corona...weet je wel... het is er nog altijd...
De hotels vragen in dat verband alle gegevens van hun gasten. Om het u gemakkelijk te maken en te vermijden overal uw gegevens te moeten doorgeven vragen wij u om bijgevoegde infolijst in te vullen en ons te bezorgen. Graag een infoblad per persoon.

NAAM

:

VOORNAAM :

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Gemeente:

Email:

Telefoonnummer:

Gevaccineerd: juiste antwoord aankruisen aub
1 maal: O
2 maal: O
niet:
O
En...AANDACHT... vaccinatiebewijs meenemen op reis!!
Om tijdig onze administratie op orde te brengen hadden wij graag de lijsten zo vlug
mogelijk in ons bezit. U kan de lijst terugzenden naar:
marcvanwichelen@hotmail.com of naar onderstaand adres.
Wij danken u voor de medewerking en tellen samen met u af naar januari 2022!
Met vriendelijke groeten,
Marc Van Wichelen
Bikschotelaan 232/17
2140 Borgerhout
0473/660.423
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Deelnemende Reynaertstappers op onze voorgestelde wandelingen
27/6 Vlaanderen Wandelt
Duidelijk nog te weinig animo om te gaan wandelen. Er waren maar 285 deelnemers, waarvan toch reeds 105 Reynaertstappers.

4/7 3e Runners Classic Walk in Lokeren
Ook deze tocht was nog niet aan de grote massa besteed, met 873 inschrijvingen, waarvan 104 clubleden.

1/8 Denderklokjes in Lebbeke
Onze eerste voorkeurtocht van het jaar die kon doorgaan.
Er namen 91 Reynaertstappers deel. Zeker geen slecht begin.

15/8 De Lachende Klomp in Kruibeke
De tweede voorkeurtocht van het jaar die kon doorgaan, op Moederkesdag nog
wel. Er waren een kleine 1000 deelnemers, waarvan 103 Reynaertstappers.
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Zomerwandelreis 2021 naar”Harzgebied in Wernigerode in Duitsland
Verslag Zomerreis Harz-gebied, Duitsland, Wernigerode, 18-25 juli 2021
Met 37 Reynaertstappers waren we, plus onze sympathieke chauffeur Marc en zijn
vrouw, Rita. Ongeveer 600 km rijden, op een zondag, verliep vlot, met regelmatig
een stop.
Omstreeks 16u15 waren we op bestemming en al spoedig deden velen al een
verkenningswandeling van een 5-tal km. Tegelijkertijd moesten nog enkelen een
bijkomende PCR-test ter plaatse laten uitvoeren.
Magnifiek hotel! Slechts 5 jaar oud, prachtig gelegen, alle comfort en voortreffelijke
bediening en keuken!
Bij het diner ‘s avonds waren alle dranken tot 21u inbegrepen, het vermelden
waard, vind ik. Particulieren betalen voor het Hasserode Burghotel meer dan wij.
Patrick bedong voor ons een flinke korting! Bedankt Patrick.
Net zoals in België werden we verzocht een mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke delen. Aan tafel gingen de mondmaskers af, zo niet waren we
uitgehongerd thuisgekomen, maar dat is niet gebeurd, hoor.
Eén avond hadden de ribbetjes wat té lang op de BBQ gelegen, waarschijnlijk had
de kok toen zijn vrije dag? Geen probleem, lekker eten genoeg! Ontbijten en
avondmenu’s: voortreffelijk!
Ja, en nu waarvoor we kwamen: wandelen!
Dagelijks kregen wij uitgebreid verslag van de volgende stapdag, gemaakt en uitgeprint door Paul. Uitgetekende wandelroutes en foto’s van onderweg. Nog een bijkomende luxe! Magnifiek. Bedankt Paul.
Er waren 2 stapgroepen die er dagelijks op uittrokken. De groep van de “ zwaarste
“ stappers, die een vrij hoog staptempo aanhielden en een “ lichtere ” groep, die
hun stappen wat kleiner maakten en de tijd wat meer namen om een fotootje te
maken.
Na een 3- tal dagen werd de “ zware ” groep wat kleiner en de “ lichte “ wat groter!
Patrick, die de 2e groep begeleidde zijnen nek is wel wat gaan zwellen, toen! Ook
bedankt, Dirk. Dirk was “ de bezemwagen “ De “ lichte ” stappersgroep deed deze
week ongeveer 75 km.
Natuurlijk mogen we begeleiders van de 1e groep niet vergeten vermelden: Bedankt, Freddy en Luc. Geholpen door gps en gsm liepen ze fraai uitgestippelde
wandelingen.
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De zwaarste stappers wandelden deze week ongeveer 125 kilometer, een mooi resultaat, zeker als je bedenkt dat vlakke wandelpaden hier niet te vinden zijn! Op en
neer, over kiezels en keien.
We wandelden o.a.naar de Drei Annen Hohne, Brocken, bewandelden een stuk van
de voormalige grens tussen Oost -en West Duitsland tot Schierke, de Hexenstanzplatz- Bodetal in Thale, Stuwmeer, bezochten de TITAN-hangbrug van 450m,
een der langste ter wereld, met daarnaast een deathride-afdaling, waterval, Zillerbach en ook het kasteel van Wernigerode werd bezocht door sommigen, anderen
bezochten enkele terrasjes, ook prettig!
Voilà zie, dat is het zowat. Een hele mooie wandelweek, prima vervoer, gezellig
gezelschap, lekker eten, verzorgd hotel, wat wil je meer?
Marc, Freddy, Luc, Dirk, Paul, Patrick. Bedankt voor jullie inzet en harde werk. Ook
alle Reynaertstappers, jullie waren een prettige bende.
Tot volgende reis!
Danny D’Hooghe
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Zomerreis 2021 Harz grote stappers
Zondagmorgen werden alle wandelaars opgepikt op drie opstapplaatsen. Omdat
iedereen stipt op tijd aanwezig was konden we de heenreis tijdig aanvatten. We
maakten nog een kleine omweg om een vergeten portefeuille op te halen en dan
waren we echt vertrokken. Het verkeer was rustig en de rit verliep zeer vlot.
Bij de aankomst aan het hotel moesten nog enkele mensen een sneltest ondergaan. Gelukkig waren alle resultaten negatief en kon de wandelweek van start
gaan.
Er was ook een verkennende wandeling in Wernigerode voorzien. Hier maakten we
voor het eerst kennis met de mooie natuur in het Harz gebied. We kwamen langs
een miniwaterval met een ingenieuze vistrap ernaast. Ook zagen we voor de eerste
keer de stoomtrein die in de loop van de week nog dikwijls ons pad zou kruisen.
Nadat iedereen zijn kamer gevonden had, konden we genieten van een lekker
avondmaal in buffetvorm. Na een slaapmutsje was het bedtijd.

Wandeling maandag : hotel - Drei Annen Hohne - Ottofelsen - hotel
Voor onze eerste dag stond er een wandeling van 18,5 km op het programma. We
begonnen de week rustig zonder rode of zwarte zones op het overzicht van de
hellingen.Aan het zeer uitgebreide ontbijtbuffet kreeg iedereen de kans om voldoende energie op te doen voor deze wandeling.
Halverwege de wandeling sloten ook de andere stappers aan bij de groep. Rond de
middag konden de liefhebbers erwtensoep eten al dan niet met een worst er bij.
Voor de eerste keer werden we ook geconfronteerd met vele dode sparren op onze
wandeling. Volledige bossen waren dood door zure regen, hete en droge zomers
en door de beruchte kever de letterzetter.
Tijdens de wandeling kwamen we langs een rotsformatie die kon beklommen
worden via metalen ladders. Bovenop de rots was er een prachtig uitzicht op de
omgeving.
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Wandeling dinsdag : Oberharz am Brocken – Wernigerode 17,1 km

Volgens het overzicht stonden vandaag de eerst rode en zwarte hellingen op het
programma. Het vertrekpunt van de wandeling lag op de voormalige grens tussen
West-Duitsland en Oost-Duitsland. De muur is al jaren verdwenen toch liepen we
een deel van de wandeling op de oude grens . De betonstroken met gaten erin
vormden een gevaarlijk wegdek waar je steeds aandachtig moest zijn. Toen we
een tijdje aan het wandelen waren kwam een toren van een skistation in zicht. Sommigen dachten dat de eindmeet al in zicht was. Met een deel van de groep zijn we
naar de top van de Brocken geweest. Op dit stuk was het vrij druk met vele wandelaars en fietsers (meestal met ondersteuning). We hadden een schitterend
uitzicht en zagen zelfs ons hotel liggen in de verte.
Tijdens de afdaling hadden we een wandelweg die bezaaid was met kleine en grote
keien. Dit haalde het tempo wel naar beneden.
Omdat het op deze top vrij koud was zijn we daar niet lang gebleven.
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Wandeling woensdag : Bodethal in Thale 18,2 km
Zoals aangeduid op het overzicht van de hellingen begon deze wandeling met een
zware klim van enkele kilometers.
We hebben een stukje van de hexensteig afgelegd. Bij het vertrek kreeg de jarige
van de groep een serenade aangeboden door een oudere dame uit het dorp. Toen
we boven waren was er veel te zien: een omgekeerd heksenhuis , dierenpark met
herten , uilen en wolven , … Een beeld van een heks met een bloot achterwerk leek
wel een (mannen)magneet, hier werden heel wat foto’s genomen. Dit was een zeer
mooie wandeling die een groot deel langs een kabbelend riviertje liep. Aan de
aankomst konden we genieten van een welverdiend drankje.

Wandeling donderdag : van Stum meer naar het hotel 19,8 km
Nadat de bus ons naar de startplaats bracht, was er de mogelijkheid voor een speciale ochtendwandeling. Wie het wou kon over een van de langste hangbruggen
van Europa wandelen. De brug had een lengte van meer dan 400 meter en we
bevonden ons 100 meter boven de grond. Niet iedereen was even enthousiast
maar wie vertrok haalde ook de overkant. Leuk was wel dat je door de gaten in de
vloer van de brug recht naar beneden kon kijken. Tijdens deze wandeling betraden
we heel wat onbetreden paden, we waren nooit zo dicht bij de natuur.
Soms waren de paden zoveel natuur dat we ze niet direct vonden en even van de
route afweken. Gelukkig waren er voldoende mensen om de route in de gaten te
houden.
Rond de middag kwamen we in een dorpje waar we direct op zoek gingen naar de
kerk en het marktplein, de plaats waar je meestal terrasjes vindt.
Dit dorp was hierop een uitzondering. Gelukkig was er een bakkerij-café om de
hoek waar een terras was. Hoewel er café op de gevel stond was er geen bier te
verkrijgen. De koeken waren er heel lekker en na onze doortocht was de voorraad
bijna uitverkocht. Na de rustpauze vervolgden we onze weg naar het hotel
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Wandeling vrijdag : waterval naar hotel
Dit was met 20,4 km de langste wandeling van de week.
Deze wandeling begon met wat vertraging omdat er eerst een foto-shoot was aan
de waterval. Rond de middag hebben we aan de rand van een mooi stromend
beekje gepicknickt . Toen we na ons middagmaal terug op weg gingen vonden we
na een paar honderd meter een wegwijzer naar een café midden in de natuur gelegen. Dit was voldoende reden om even van de route af te wijken.
Op onze terugtocht was er nog een druk stukje wandelweg waar we bijna van onze
sokken gereden werden door vrachtwagens met containers.
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Wandeling zaterdag : Wernigerode Zillerbach dam.
De laatste wandeling van de week had een afstand van 18,4 km. Gelukkig was iedereen goed ingewandeld want op dit traject lagen 2 zwarte stukken na elkaar.
Onderweg zagen we een slang op ons wandelpad maar bij nazicht ging het over
een ongevaarlijke hazelworm. Zaterdag was de warmste dag van de week. Gelukkig konden we op het terras van het kasteel terecht om van een fris drankje of een
stukje taart te genieten. Het indrukwekkend uitzicht was ook meegenomen. Op het
einde van de wandeling was er nog de mogelijkheid om het stadje met zijn vele winkels en terrassen te verkennen. Om terug in het hotel te geraken konden we het
pad langs de sporen van de stoomtrein volgen.

Ik wil Patrick en Sabine bedanken voor het uitwerken van deze mooie zomerreis .
Ook al hebben we een jaar geduld moeten hebben het was een zeer leuke en
mooie wandelreis. Na deze zeer geslaagde zomerreis kijk ik al uit naar volgend jaar.
Ook een woord van dank aan Freddy voor het uitstippelen van de wandelingen en
Luc en Ronny voor het bewaken van de juiste route tijdens de wandelingen. Met
hulp van GPS en smartphone hebben we alle wandelingen probleemloos kunnen
uitwandelen.
Als laatste nog een bedanking voor Marc onze chauffeur die ons rustig en veilig
naar alle bestemmingen bracht.

Van der Cruyssen Paul
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Zomereis Wernigerode
DAG 1 Heenreis.
Op zondag 19 juli vertrok een goed
gevulde bus vol Reynaertstappers
naar Wernigerode (Regio Saksen
Anhalt- Duitsland).
Marc, onze buschauffeur vertrok
stipt op tijd en een kleine, maar
boeiende omweg in Lokeren (Geert
DB wou met alle geweld zijn huis
tonen aan alle Reynaertstappers!)
kon de pret niet bederven.
Aangekomen aan het hotel moesten er enkele
arme Reynaertstappers nog een PCR test ondergaan. De rest vertrok voor een verkenningstocht
vanuit het hotel van een 5-tal km in de bosrijke
omgeving.
Mooi modern hotel trouwens. Mooie kamers, gratis rugzak, gratis frisdrank op de kamer, lekker
eten, drank inbegrepen. Het beloofd een schitterende week te worden na alle coronastress.
DAG 2 Drei Annen Hohne.
Na een stevig en zéér uitgebreid
ontbijt, stonden de Reynaertstappers te trappelen van ongeduld
om, vanuit het hotel, richting Drei
Annen Hohne ( stoomtreinstation ) te stappen. De tocht ging
langs een heuvelachtig parcours
in
het
Nationalpark
Harz.
Onderweg beklommen we de indrukwekkende rotsformaties Ottofelsen, genoemd naar ene Prins
Otto van Stolberg-Wernigerode.
Via enkele bergwachthutten en
een een riviertje (Braunes Waser)
met een waterrad bereikten we ons hotel.
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De dorstige Reynaertstappers moesten in
de bar van het hotel echter wat geduld
oefenen, want bier tappen bleek niet de
specialiteit van het personeel te zijn. Maar
uiteindelijk kwam alles toch goed!
Geslaagde kennismaking met de streek en
we hadden ongeveer 19 km op onze teller.

DAG 3 Brocken
We reden met de bus naar de
vroegere grens tussen Oost en
West- Duitsland, waar we een tijdje
het beruchte ijzeren gordijn volgden. Zware tocht met enkele behoorlijk steile stukken. (Het was
verbazend stil tijdens die beklimmingen). We beklommen uiteindelijk de Brocken, de hoogste berg
van de Harz (1142 m). Boven op
de berg is oa. een weerstation gevestigd.

Via een lange en toch wel moeilijke afdaling door een indrukwekkend landschap
(duizenden naaldbomen vernietigd door de
beruchte letterzetter! ), bereikten we
Schierke, een dorpje dat in de DDR-tijd een
populair vakantieoord was voor trouwe
leden van de Communistische Partij
Pittige tocht met nogal wat hoogtemeters
en 20 km op onze teller.
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DAG 4 Bodetal in Thale
Volgens het schema dat we elke morgen
bij ons, overigens, schitterend ontbijt te
zien kregen, beloofde dit weer een zware
tocht te worden met heel wat hoogtemeters. We vertrokken in Thale, een stadje
van zowat 18000 inwoners, gelegen aan
het begin van het dal van de Bode. Toeristische trekpleister en bood in het
verleden onderdak aan beroemde
dichters, zoals Goethe en Heine.
Wij klommen naar de Hexentanzplatz,
454 meter boven het dal. Vroeger zou deze plek
bezocht zijn door bos- en berggodinnen om er wilde feesten (!) te
houden. Bij de Reynaertstappers ging het er, na die zware klim, iets
rustiger aan toe.
Via mooie paadjes ging het naar Treseburg, een lieflijk dorpje met
slechts 92 inwoners, gelegen aan de Bode. Daar kregen we middagpauze en konden we iets eten en drinken op het gezellig pleintje.
Na de pauze volgden we de Bode via het natuurbeschermingsgebied
van het Bodedal. Dit pad is één van de mooiste van Duitsland. Soms
zo smal dat bepaalde stukken werden gedynamiteerd om een doorgang te creëren.
Ongetwijfeld één van de hoogtepunten
van onze reis!

Op het einde van de wandeling konden
we in Thale nog nagenieten van een
drankje op een terrasje. Alweer 19 km
op onze teller.

En ’s avonds in het restaurant werd bij een uitstekend buffet met
man en macht gezongen. Echter niet voor onze nationale feestdag, maar voor Danny, warempel jarig op 21 juli!!!
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DAG 5 Stuwdam en Hangbrug

Vandaag een tochtje dat ik met stip had
aangeduid. De Titan – hangbrug met
zijn lengte van 483 meter, één van de
langste van Europa. Aangezien ik niet
echt een fan ben van grote hoogtes,
begon ik toch maar met een klein hartje
aan de tocht. ( de groepsdruk, enz. ) Al
van bij de eerste meters vond ik dat dat
ding toch wel wat wiebelde, en dan hadden we nog geluk dat het vrijwel windstil
was! Niet naar beneden kijken was de
boodschap.
Schitterende locatie ook om foto’s te nemen, maar niet eenvoudig
op een wiebelende hangbrug.
Vanop de hangbrug kon je ook meedoen aan
de death ride of aan benji springen doen.
Sommige vrienden moesten mij tegenhouden, zoniet schreef ik mij ook in!!!

Van daaruit begonnen we aan de lange tocht
naar het hotel. Via de Zillierbachtalsperre
( nog een stuwdam ) en enkele zéér zware
hellingen, bereikten we ons hotel. Weer 21 km
op onze teller en de bar van het hotel draaide
weer op volle toeren.

DAG 6 Bad Harzburg

Vandaag reden we met de bus
naar de omgeving van Bad
Harzburg. Eerst bezochten we
echter de Radau Waterval, 22
meter hoog en wordt gevoed
door het riviertje de Radau. Van
daaruit de korte tocht gedaan via
een mooie bosrijke beklimming
met prachtige vergezichten en
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een schitterend uitzicht op Bad Harzburg. Boven lunch in een mooi restaurant met verzorgd terras. Jammer genoeg ook een onvriendelijke ober
die vond dat de Belgen véél te weinig fooi gaven! En indien een ober dat
tegen ons zegt, geven we uiteraard geen fooi!
Daarna afdaling naar Bad Harzburg,
een kuuroord met ongeveer 22000
zielen. In 1569 werden hier zoutwaterbronnen ontdekt en vanaf 1831 ontwikkelde het zich tot kuuroord voor de
rijkere burger. Prachtige
vakwerkhuizen, hotels, parken,
het riviertje de Radau… Ideaal
om te ontspannen, leuke terrasjes, maar ook een wandelparadijs. Mooie uitstap van een
10-tal km en véél Reynaertstappers gespot op de diverse terrasjes.
Wij reden met de bus terug naar het hotel; de grotere stappers gingen
te voet. ( Respect!)
DAG 7 Wernigerode: Kasteel + Stad

Patrick, onze grote leider ( lijder? ), wou
absoluut bewijzen dat er bij de kortere afstanden ook best wel pittige beklimmingen
waren.
Om onze uitstekende en zéér sympathieke
chauffeur, Marc, rust te gunnen vertrokken
we te voet vanuit het hotel richting kasteel
Wernigerode. Het kasteel was oorspronkelijk een middeleeuwse burcht die vooral
gebruikt werd door de Duitse keizer voor
jachtpartijen.
Mooie locatie, zéér toeristisch, en we mochten, vanop veilige afstand,
getuige zijn van een (sprookjes?)huwelijk.
De Reynaertstappers waren jammer genoeg niet uitgenodigd, en, eerlijk
gezegd, we waren er ook niet echt op gekleed!
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Tot slot konden we de stad Wernigerode vrij bezoeken. Het centrum van
de stad bestaat voornamelijk uit vakwerkhuizen, een prachtig stadhuis,
verkeersvrij centrum en vele leuke terrasjes, waarvan we er uiteraard enkele uitgestest en goedbevonden hebben.
Bij aankomst aan het hotel hadden we een
12-tal km op de teller.

Bedankt Patrick voor een prachtige zomerreis in een mooie omgeving
en in een prachtig hotel! Ook de helpers en ALLE Reynaertstappers
bedankt voor de fantastische sfeer! Ik vermoed dat er al vele kandidaten zijn voor een nieuw avontuur in 2022!

Mooie liedjes duren niet lang!

Groetjes en nogmaals bedankt!

Frank
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ?

Datum tocht
Naam Organisator
12-06-2021 Godelievestappers Ruddervoorde vzw
17-06-2021 Wandelclub Beernem vzw
19-06-2021 W.S.V. Milieu 2000 Lommel
19-06-2021 vzw De Nacht
19-06-2021 Brugse Metten Wandelclub
19-06-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw
20-06-2021 De Noorderkempen Hoogstraten vzw
20-06-2021 Spoetnikstappers vzw
20-06-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw
26-06-2021 De Waterhoekstappers Heestert
27-06-2021 Wiekevorstse Stappers
27-06-2021 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas
27-06-2021 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw
27-06-2021 Reynaertstappers vzw
27-06-2021 WV De IJsbrekers Haaltert vzw
27-06-2021 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw
27-06-2021 Brugsche Globetrotters vzw
27-06-2021 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w.
27-06-2021 Wandelclub Diksmuide
02-07-2021 Op Stap Zwalm
03-07-2021 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
04-07-2021 Reynaertstappers vzw
10-07-2021 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw
11-07-2021 Merksemse Wandelclub De Stroboeren
11-07-2021 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw
11-07-2021 WRC Manke Fiel vzw
11-07-2021 Wandelclub 'De Westhoekstappers'
13-07-2021 De Winkelse Stappers
14-07-2021 WSV Egmont Zottegem vzw

Aantal
clubleden
4
1
2
1
7
3
4
3
3
1
3
4
4
105
1
2
1
2
2
3
8
104
6
9
2
30
3
1
1

17-07-2021 Cracks Wolvertem
17-07-2021 De Spartastappers Ardooie vzw
18-07-2021 De Marktrotters Herne vzw
18-07-2021 Spoetnikstappers vzw
18-07-2021 Levenslijnteam Damme vzw
20-07-2021 De Eekske Stappers
20-07-2021 Aviflorastappers Ingelmunster
21-07-2021 De Keignaerttrippers Oostende
21-07-2021 De Witsoone Stappers Krombeke
21-07-2021 Levenslijnteam Damme vzw
24-07-2021 Al Kontent Groot Evergem vzw
25-07-2021 W.S.V. Mol
25-07-2021 De Dauwstappers Edegem vzw
25-07-2021 Wandelclub De Slak vzw
25-07-2021 KVG Stappers Hoogstraten
25-07-2021 De Duintrappers Westende
28-07-2021 Omloop Kluisbergen vzw
29-07-2021 Torenvrienden Oostham
31-07-2021 Kadee Bornem vzw
31-07-2021 De Randstappers
01-08-2021 St. Amelberga Zandhoven vzw
01-08-2021 Reigerstappers Vinderhoute
01-08-2021 WJC Denderklokjes Lebbeke
01-08-2021 Halfoogstvrienden Bellingen
05-08-2021 Wandelclub Roal Benti vzw
06-08-2021 Wsv Ibis Puurs vzw
07-08-2021 Wsv Ibis Puurs vzw
07-08-2021 Padstappers Geraardsbergen
07-08-2021 Natuurvrienden Deinze
08-08-2021 De Pompoenstappers vzw
08-08-2021 Wsv Ibis Puurs vzw
08-08-2021 Hanske de Krijger Oudenaarde
08-08-2021 De Keignaerttrippers Oostende
08-08-2021 'Nooit Moe Boezinge'
14-08-2021 De Ravelse Wandelaars
14-08-2021 Postiljon Wandelclub Merelbeke
14-08-2021 Spoetnikstappers vzw
15-08-2021 Wc. Zandstappers vzw
15-08-2021 Wandelclub De Lachende Klomp
15-08-2021 WSV Land van Rhode vzw
15-08-2021 Boutersem Wandelt
15-08-2021 Wandelclub Beernem vzw
18-08-2021 WSV Egmont Zottegem vzw
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7
3
9
4
8
7
1
1
2
10
16
1
2
18
4
2
5
2
24
1
2
4
91
2
1
9
14
3
6
4
60
7
6
2
1
26
4
1
103
2
2
3
9

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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