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37e Kersttocht
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Reynaertstappers VZW
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9111 Belsele
Onze website

Reynaertstappers op facebook
marc_bellens@hotmail.com
0486795248

Herfst heeft zijn intrede gedaan, de bomen krijgen hun mooie
herfsttooi en beginnen er stilletjes aan kaal uit te zien. Samen met
de herfst is ook het weer veranderd, de temperaturen beginnen te
dalen en regenbuien zijn nooit veraf.
Vorige maand waren we nog op zoek naar een materiaalmeester,
die taak neemt Dirk De Waele op zich, waarvoor dank.
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.
Voor diegene die hun poncho of rugzak nog moeten afhalen. Dat is
de actie van WSVL die vorig jaar werd opgestart, maar door corona
een hele tijd op non-actief stond. Die actie loopt nog twee maanden
en de data/plaatsen om af te halen staan beschreven in het Walking Magazine. Bij twijfel kan je altijd een mailtje sturen.
Niet vergeten de spaarkaart 2020 is maar geldig tot en met 31 dec
21. Vanaf de kersttocht zijn de nieuwe spaarkaarten 2022 beschikbaar en deze kunnen aldaar opgehaald worden. Ze kunnen ook gedownload worden via onze website.
Volle spaarkaarten kunnen vanaf nu ingeleverd worden.
Even in het kort het komende programma:
Nu zaterdag is onze herfsttocht, alles werd uitvoerig beschreven in
onze vorige nieuwsbrief, alles kan ook nog even nagelezen worden
op onze site. De maatregelen zijn versoepeld, maar momenteel
gaan de cijfers volledig de verkeerde kant uit. Afwachten wat de
situatie gaat zijn op 30 oktober.
Op 14 nov kan je gratis gaan wandelen bij de Boerenkrijgstappers,
vertrek aan het Donkmeer in Berlare.
Op 04 dec is er de voorwandeling van de Kersttocht voor alle helpers.
And last but nog least op 12 dec onze Kersttocht in Sint-Niklaas.
Dat is onze laatste eigen wandeling van 2021. Alle info verder in de
nieuwsbrief.
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

Met trots melden onze leden, Jean-Pierre Ivens en
Synthia Van Goethem, dat ze de trotse grootouders
geworden zijn van
Jamie Van Wesemael op 01/09/2021

Wij wensen ouders en grootouders veel geluk met de
nieuwe kleinzoon.

Silvie Van der aa, Yvan De Windt, Eva Van de Velde,
Luc Laureys, Marleen Van de Velde,
Andries Van Boxlaer, Christiaan De Schepper,
Nick Van den Bosch, Inge Van de Velde, Jade Van den
Bosch, Maria Deswarte, Shana Camberge,
Stefanie Camberge, Jurgen Dhaeze, Vera Van de
Velde, Gunther Dhaese, Delphine De Wilde, Jurgen
Van Ransbeeck, Mathias Van Ransbeeck.
Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen dat
jullie je snel thuis voelen in onze club.
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Secretariaat Nieuws
Hernieuwing lidged
Beste leden, het jaar loopt op zijn laatste benen: tijd om het lidgeld te hernieuwen.

Lidgeld
Voor volgend jaar is er geen prijsstijging in het lidgeld voor wie alleen of met 2 lid is.
Dus je betaalt het volgende
• 1 persoon lid = 17€
Vanaf 2 of meer personen op hetzelfde adres lid = 15€ per persoon.
Voor alle duidelijkheid:
• 2 personen op hetzelfde adres lid = 30€
• 3 personen op hetzelfde adres lid = 45€
• 4 personen op hetzelfde adres lid = 60€
Kinderen onder de 12 jaar betalen geen lidgeld indien 1 van de ouders lid is. De
kinderen genieten wel niet van de verdere voordelen (spaarkaart, terugbetaling mutualiteit)
Lidgeld kan vanaf heden bij voorkeur overgeschreven worden op rek. nr.
BE48 9796 0992 8527 . Cash betaling op de kersttocht is ook mogelijk.
Voor wie een kansenpas van Sint-Niklaas bezit kunnen wij een korting geven van
50%. We hebben dan wel een kopie nodig van deze pas. Wie een participatie attest
heeft van Sint-Niklaas is voor 3,5€ per gezinslid lid. Bovendien krijg je dan ook 80%
korting op materiaal en sportuitrusting met een maximumbedrag van 80€. Je moet
ons dan de nodige documenten bezorgen bij de betaling van het lidgeld. Helaas
kunnen wij deze voordelen enkel voor Sint-Niklaas en deelgemeenten geven omdat
onze maatschappelijke zetel daar is.

Lidkaart
De PVC lidkaart die jullie vorig jaar hebben ontvangen blijven gelden in 2022. Gooi
ze zeker niet weg! Na betaling zet ik jullie binnen de 5 werkdagen als betaald en
kan je verder wandelen in 2022. Je hebt er dus alle baat bij om voor 20/12 te betalen om er zeker van te zijn dat je kan wandelen aan clubprijs op 1/1/2022!!
Bij verlies contacteer je Marcia. Zij maakt je dan terug een voorlopige kaart. Na ongeveer 2 maand krijg je dan van Wandel-SportVlaanderen terug een PVC-kaart
toegestuurd.

Walking In Belgium
De Walking in Belgium zullen pas verdeeld worden op de Kersttocht van 12/12. Wij
vragen bij voorkeur jullie “Walking in Belgium” op te halen op de Kersttocht
op 12 december. Daarna is het zolang de voorraad strekt. Er worden geen walkings
gereserveerd.
Het bestuur zal geen Walkings meer rondbrengen bij jullie. Wie hem op 12/12 niet
heeft kunnen ophalen kan deze na afspraak ophalen bij Marcia (0474 99 44 84)
of Marc (0486 79 52 48)
Omdat steeds minder leden een walking vragen hebben wij er 50 minder besteld. Op =
op!
Let op: voor het opsturen van dit boek vragen we 6€ verzendkosten welke je op voorhand moet overschrijven.
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Spaarkaart 2022

Een nieuw jaar, een nieuwe spaarkaart. 1 exemplaar per betaald lid. Jullie kunnen
de spaarkaart 2022 gebruiken vanaf 1/1/2022. De regels blijven hetzelfde. 30 punten verzamelen en je hebt 8 € die je kan gebruiken bij het jaarfeest, busreis, aankoop clubkleding, betaling lidgeld. Deze is niet betaalbaar in contanten, ook niet
voor aankoop van consumptiebonnen op onze wandeling.
• Komen helpen op een eigen organisatie is 6 punten (+ gratis busreis na 2 keer
helpen + helpersfeest)
• Komen wandelen op een eigen organisatie van ons 4 punten
• Meegaan met de bus 3 punten ( indien je met eigen vervoer naar deze wandeling
gaat 1 punt)
• Voorkeurtochten 2 punten ( + gratis inschrijving en meestal ook een gratis consumptie)
Alle andere tochten 1 punt.

Terugbetaling mutualiteit

Bij de lidkaart zit ook een papier om een deel van het lidgeld terug te krijgen. Deze
kan je maar indienen na 1/1/2020. Wie dit vroeger binnen doet riskeert geen terugbetaling te krijgen! Voor dit blad is er zeker geen haast. Je hebt een volledig kalenderjaar om dit in te dienen bij je mutualiteit.

Brief Wandelsport Vlaanderen

Je ontvangt een brief met uitleg van Wandelsport Vlaanderen. Lees goed welke
voordelen je hebt en enkele andere belangrijke zaken. Links onderaan staan ook je
gegevens. Gelieve deze goed na te kijken en eventuele wijzigingen of ontbrekende
gegevens door te geven aan Marcia.

Verzekering

Elke keer je gaat wandelen ben je verzekerd. Ook al is dit geen georganiseerde
tocht. Denk je tussenkomst nodig te hebben van een arts vraag dan zeker bij Marc
of Marcia naar verzerkingspapieren. Let op: enkel materiele schade ( voorbeeld bril)
wordt niet vergoed. Wel indien dit in combinatie is met lichamelijke schade.

Busuitstappen 2022
In 2022 gaan we terug met de bus een uitstap doen.
We gaan op uitstap naar:

……./2022 Verrassingstocht (datum nog te bepalen, juni of september)
01/05/2022 Huizingen (Beersel)-Wandelclub Sint Pieters Leeuw
05/06/2022 Gooik - Heidetocht Kester Gooik
23/10/2022 Westerlo - Herentalse wandelclub
20/11/2022 Hoeilaart—Ijsetrippers
17/12/2022 Mechelen Christmastocht “Wandelclub Op-sinjoorke”
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De prijs 10 € per volwassene en 7 € voor kinderen -12 jaar. Voor niet leden vragen
we 13 € of 9 € voor kinderen. In dat bedrag is de prijs van de bus en het inschrijfgeld
inbegrepen.
Het bedrag kan vooraf gestort worden op rek. nr. BE48 979609928527
van de Reynaertstappers met vermelding ‘busuitstap + opstapplaats’.
Van zodra we de betaling ontvangen hebben, ben je ingeschreven. Onnodig te bellen
naar een bestuurslid om je plaats op de bus te reserveren. De betaling is je reservatie.
Zorg er wel voor dat het bedrag, ten laatste een volle week voor de geplande uitstap, op
de rekening staat.
De vertrekplaats blijft steeds Van Den Keybus, Hulstendreef 21 te Belsele en de parking,
Tweebruggenstraat 4, 9160 Lokeren. (gelieve bij betaling op te geven waar u gaat opstappen).
Vanwege organisatorische omstandigheden zien we ons verplicht om het aantal deelnemers aan de busreizen te beperken tot 60 deelnemers.
Dus wie te laat inschrijft loopt het risico dat hij/of zij niet meer meekan.
Dus Reynaertstappers…….. op tijd inschrijven is de boodschap !

Jaarafsluiting / Vragenlijst
Het “wandel” jaar loopt weer ten einde, dus tijd om de kilometers door te geven. Gelieve deze gegevens te bezorgen op het secretariaat (via mail) of ten laatste op onze
Kersttocht van 12 december.
Hou er rekening mee dat we het wandeljaar afsluiten op 31 oktober.
Het nieuwe wandeljaar begint op 1 november.
Graag één van de twee kolommen invullen. Zowel bij aantal km als aantal tochten.
Aantal kms
Hoeveel km wandelde je het afgelopen jaar ?
Naam
Aantal km in
2021

Hoeveel km heb je in het totaal gewandeld in je wandelcarrière ?
Naam
Aantal km in Totaal

Aantal tochten
Hoeveel tochten deed je het afgelopen
jaar ?
Naam
Aantal km in
2021

Hoeveel tochten deed je in het totaal
gewan-deld in je wandelcarrière ?
Naam
Aantal km in Totaal

Wandelsport Vlaanderen biedt GEEN km badges meer aan. Deze kunnen we dus
helaas ook niet meer overhandigen. We hebben nog wel wat overschot. Wie graag
nog badges heeft kan er naar vragen. Zolang we er hebben delen we ze graag uit.
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Verjaardagen
November
Benny
Erna
Freddy
Marleen
Hubert
Remi
Luc
Ronny
Mathias
André
Jozef
Gunter
Kristof
Luc
Gaby
Veva
Gunther
Martine
Marleen
Conny
Tim

Laureys
Vermeire
Van Malderen
Van de Velde
De Rudder
De Witte
Cordeel
De Bruyn
Van Ransbeeck
Van Doorslaer
Roels
Van Boxelare
Bryssinck
Van Landeghem
Van Osselaer
Pharasyn
Vanhese
De Landtsheer
Van Eynde
Maes
Van Elsuwege

2
2
3
4
5
5
5
5
5
6
6
7
9
10
10
10
11
12
12
13
14

Rita
Martine
Annik
Paula
Anita
Godelieve
Martine
Leen
Gerlinda
Elke
Robert

1
1
1
2
4
4
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11

Leopold
Patrick
Jade
Frank
Julien
Marie-Christine
Lutgarde
Rita
Erika
Paul
Cor
Christina
Trees
René
Jan
Kris
Jean Pierre
Lutgarde
Luc

De Vreese
Blommaert
Ruyssinck
Verrijdt
Peleman
Van De Voorde
De Vriendt
Van Elsuwege
Smet
Andresen
D'Haese

16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
20

Martine
Wim
Sofie
Daisy
Ann
Eddy
Clara
Anja

Rogiers
Daeyaert
Botterman
Piessens
Van Boxelare
Goffin
De Wilde
Van Mele

21
23
25
25
27
28
30
30

December
Freddy
Marcel
Roger
Marie-Louise
Simonne
Myriam
André
Marcel
Mia
Ingrid
Antoine
Simonne
Femke
Ludo
André
Liliane
Annita
Nicole
Marcia
Lisette
Paul

Van Melkebeke
De Fré
Boon
Diericx
De Cock
D'Hollander
De Prycker
De Beule
Hofmans
Raes
Van Den Abbeele
Anthuenis
Poppe
Bogaert
D'Hooge
Ryckaert
Van De Sompel
Kelem
Van Meervenne
Ryckaert
Baeyens

Thierens
Moorthamer
Van den Bosch
Van Acker
Iserbiet
De Messemaeker
Willems
Verdickt
Van Goethem
Desmet
Brasser
Schrey
Steels
Wuytack
Schockaert
Van den Abbeele
Ivens
Ternest
Wauters

12
13
13
14
14
14
15
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19

Linda
Annie
Maria
Kathleen
André
Katrien
Walter

Van der Stricht
Ongena
De Bock
Leys
De Beule
Gysel
D'Eer
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20
23
26
26
29
31
31
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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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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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Voorkeurtocht op 14 November in Berlaar bij de
Boerenkrijgstappers

Op 14 november november nemen we met zen allen deel aan de Boerenkrijgstapperstocht. De start is in de Festivalhal aan de Donklaan. Bij deze wandeling gaat
men richting Uitbergen en Overmere.
De inschrijvingen gebeuren volledig paperless. Met andere woorden, het inschrijfstrookje van vorige jaren dat 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 (jeton).
Je hoeft dan ook je inschrijving (1,50€) niet te betalen.

Allen daar naartoe !
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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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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 37e Kersttocht voor de medewerkers op 4/12
We verzamelen aan de Tuinbouwschool, Weverstraat 23, Sint Niklaas.
Parkeren kan aan de school.
We vertrekken om 09.30 hr stipt.
Wandeling is ongeveer 15 km, met een rustpauze. We wandelen in de richting van
Sinaai.
Rustpauze: in café De Oude Zwaan (of het café ernaast), twee consumpties worden
door de club aangeboden.
Voorinschrijven is een verplichting, dat kan gebeuren via mijn mailadres (voorkeur)
of mijn gsm.
Tot 04 december,

Marc
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37e Kersttocht op zondag 12 december 2021
Alle afstanden starten in de Tuinbouwschool, Weverstraat 23, Sint-Niklaas.
Er is keuze uit verschillende afstanden, nl 3, 6, 10, 17, 20 en 26 km, de kleinste afstand is geschikt voor rolstoelen en buggy’s.
De 3 km. (2.7 km werkelijk) 50% onverhard.
We vertrekken richting de Hoge Kouterstraat, om via het voetbalveld terug te keren
naar de Weverstraat, die we blijven volgen tot aan de startzaal.
De 6 km. (6,3 km werkelijk) 38% onverhard.
We vertrekken zoals de 3 km richting van de Hoge Bokstraat, maar gaan linksaf
naar de N70, die we oversteken. Via een zijpadje blijven we de N70 even volgen, tot
aan de Bookmolenstraat. Aan de Arkestraat, gaan we rechtsaf, ietwat verder steken
we de N70 over. We blijven de Arkestraat volgen. Via de Herkstraat komen we in de
Eethoekstraat, via de Kuilstraat komen we in de Weverstraat, die we blijven volgen
tot aan de Startzaal.
De 10 km. (9 km werkelijk) 41% onverhard.
Dat is een combinatie van de 3 en de 6 km.
De 17 km. (16,9 km werkelijk) 33% onverhard.

We vertrekken in dezelfde
richting als de 6 km en steken
de N70 over. In plaats van af
te buigen naar links, gaan we
rechtdoor. Via een parallelweg
blijven we de N41 volgen tot
aan de spoorweg, dewelke we
oversteken. Via een lang pad
komen we aan in de Gentstraat, deze steken we over
en gaan via hetzelfde pad verder tot aan de Groenstraat.
Deze blijven we volgen en net
voor de Colliestraat, slaan we
rechtsaf een pad in, dat we
blijven volgen tot aan de Eikenlaan. Als we het pad uitkomen, staan we recht voor
een passieve villa. Zie foto. In de Eikenlaan gaan we linksaf. Iets verder slaan we
de Gouden Leeuwstraat in en via de Kouterstraat en de Sinaaiwegel komen we aan
in de rustpost, Zaal Toon.
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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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Na de rust gaan we via de Stationswegel, tot aan de Koutermolenstraat. Via de Vijverstraat, gaan we door het hof van Belsele. We gaan onder de N70, via de Populierenwijk en Waterschoot naar de Bergstraat. Via de Eekhoutstraat en Kuil gaan
we naar de Weverstraat, daar is ook de startzaal.
De 20 km. (19,6 km werkelijk) 81% onverhard.
Dat is een combinatie van de 3 en 17 km.
De 26 km. (26,1 km werkelijk) 35% onverhard.
Dat is de 20 km, met een extra lus vanaf Zaal Toon.
Na de rust gaan we via de wijk en een veldwegel naar de
Kernemelkstraat. Die blijven we volgen tot de Hulstbaan.
Via het Wijnveld gaan we naar de Belselewegel die we volgen tot we op het parcours van de 20 komen en gaan zo
verder naar de rustpost Zaal Toon.

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 37e Kersttocht te Sint Niklaas op 12/12/2021

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

Zaterdag
Om 11 uur zijn we in Zaal Toon, daarna gaan we naar de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen zijn welkom om alles klaar te zetten.
Zowel in de controlepost als in de startzaal.

Zondag
Startzaal: Broederschool biotechnische en sport , Weverstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

aanwezig vanaf: 7.30 uur
Algemene leiding: Marc Bellens
Parkeerbeleid: Luc De Vos, Luc Schelfaut, Peter Van Hiel, Theo De Keuninck
Inschrijvingen: Gilbert Devillers, Roos Buyst

Secretariaat en vernieuwing lidgeld: Kristel Van Britsom, Marcia Van Meervenne
Bonnetjes: Anita Peleman, Mariette De Tender
Afstempelen: Christine De Maesschalck
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, MarieLouise Diericx, Lutgart D’Hondt, Anja Van Mele, Anita Rogiers, Rita Van De Velde, Anne
Saint-Germain
Bier en frisdrank: Peter Van Hiel, Pierre De Witte, Rudy Nimmegeers
Afruimen: Theo De Keuninck, Luc Schelfaut, Haider Khawaja
Bevoorrading: Dirk De Waele
Parkoersverantwoordelijken: Daniël Steveninck, Freddy Van Melkebeke
Verwijderen wandeltochtpijlen en splitsingen na 15 uur: Daniël Steveninck
Opruim en opkuis vanaf 17 uur:
Betty De Rooze, Marc Van Bockstaele, Gaby Van Osselaer , Danny Van de Merlen
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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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Controle 1: Zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 Sinaai
Aanwezig vanaf 7.30 uur
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
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.
En...AANDACHT... vaccinatiecertificaat meenemen op reis!!

Waar vindt u het vaccinatiecertificaat terug?
op de CovidSafeBE-app,,
op sites zoals mijngezondheid.be(opent in nieuw venster)
myhealthviewer.be
Of in Mijn Burgerprofiel((opent in nieuw venster)))
Heeft u geen toegang tot internet of lukt het digitaal aanmelden echt niet?
Van een vaccinatiecertificaat kan u ook een postverzending bestellen via
het nummer 078 78 78 50. Een telefonisch keuzemenu laat u toe deze
bestelling automatisch te doen. U heeft er wel uw rijksregisternummer voor
nodig. Het certificaat wordt dan naar uw officiële woonplaats verzonden
binnen de 10 dagen.
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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Zomer-wandelreis 2022 naar ”Saarland & Noord Vogezen”
Van 10/7/2022 tot 17/7/2022

Voor 2022 gaan we het ietsje dichterbij zoeken. Namelijk in de hoofdstad van Het
Saarland “Saarbrucken” We verblijven op basis van halfpension in het ****S Victor’s
Residenz-Hotel. Dit hotel komt uit in de Deutsch-Französischer Garten en is aan de
stadsrand gelegen. En hopelijk volgend jaar zonder mondmasker.

Op het programma:

Bij de heenreis lunch in Mettlach waarbij je de Saarschleife kan bezichtigen tijdens
wandeling van 3;4 of 8km of vanop het Baumwipfelpad.
Enkele wandelingen in de buurt van Saarbrucken met ook stadswandeling.
Grenswandeling Frankrijk-Duitsland met tocht langs ruïnes van voormalige kastelen
en burchten.
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De Citadel van Bitche en de rotswoningen van Grauftal. (bij beide de mogelijkheid
tot bezoek)
Altschlossfelsen
……..

Zoals ondertussen al gekend zullen Freddy Van Melkebeke en ikzelf zorgen voor
mooi uitgestippelde tochten en dit voor meerdere afstanden. Toch gaan we enkele
tochten gezamenlijk doen.
We gaan er van uit dat in 2022 COVID onder controle zal zijn om te kunnen reizen.
Maar veiligheid en gezondheid blijven op de eerste plaats komen. Maar we zijn
zoals in 2021 positief en kijken dus al vooruit naar de zomer van 2022 waarbij we
toch weerom een gevuld programma kunnen aanbieden.
De afspraken met Waaslandia Reizen en Viktor’s Hotel liggen vast De kostprijs
voor de reis is:
In dubbelkamer: € 650 per persoon
In eenpersoonskamer: € 790 per persoon
Gezien het succes van 2021 verwachten we dat de bus wel snel kan vol zitten. Dus
inschrijven is de boodschap. Wens je in te schrijven of heb je graag nog verdere
info graag mailtje naar ppe67@live.be.

Jullie zomerreis begeleiders

Patrick & Sabine
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Helpersfeest op 2 oktober in Zele

Om 8h30 werden we verwacht in de buurt van ‘t Schipken’ voor een wandeling van
10 km in de buurt van de Schelde op grondgebied Zele.
Zoals het de Reynaertstappers betaamd stonden de meesten al van 8h00 paraat
om te vertrekken.
Om 8h30 gaf onze parcoursmeester Daniel het
startschot en vertrokken we met 36 deelnemers
aan een gezapig tempo dat iedereen kon volgen
voor de wandeling.

Onderweg had Daniel enkele van zijn jonge familieleden opgetrommeld voor een
mobiele rustpost met koffie of thee. Voor zij die al even wilden rusten stonden er
zelfs een tiental stoelen klaar.

11h00 kwamen we toe in ‘t Schipken voor een brunch, startende
met aperitief, koud buffet en daarna warm buffet.

Rond

Er was nog een klein probleempje: er hadden 50 medewerkers
ingeschreven en er waren 52 aanwezigen. Dat was echter vlug
opgelost met een extra tafeltje voor de voorzitter en zijn echtgenote…. (neen Marc en Rita waren wel degelijk ingeschreven).
Dit verslag loopt maar tot 15h30, het moment dat wij zijn doorgegaan. Wanneer de laatste de deur heeft dichtgetrokken kan ik dus
niet toevoegen….
In alle geval: Bedankt bestuur voor een geslaagde dag, zelfs met,
naar goede gewoonte, een tombola met prijzen voor iedereen.
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Gilbert
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Voorwandeling Medewerkers op zaterdag 23 oktober
Om 9h30 stipt waren er 31 medewerkers klaar om de vertrekken voor een wandeling van 10 Km, met als doel een indruk te krijgen van het parcours van de
Herfsttocht van volgende week.

Het was een prachtige natuurwandeling met een leuke
“mobiele rustpost” georganiseerd door Daniël zijn echtgenote
met een flesje water + koekjes voor iedereen.
De tocht eindigde in Café Climax op den Dries in Sinaai. Daar
konden alle helpers genieten van 2 consumpties om daarna
nog 5 km verder te wandelen.
Slechts een 12 tal moedigen hebben ook die laatste 5 km tot
een goed einde gebracht. Een leuk initiatief voor onze medewerkers, die zeker genoten hebben van deze wandeling.
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ?

Aantal
clubleDatum tocht
Naam Organisator
den
18-08-2021 WSV Egmont Zottegem vzw
9
18-08-2021 Vierdaagse van de IJzer vzw
6
19-08-2021 Vierdaagse van de IJzer vzw
6
20-08-2021 'De Schooiers' Wichelen
18
20-08-2021 Vierdaagse van de IJzer vzw
6
21-08-2021 De Natuurvrienden - Zoersel
2
21-08-2021 De Smokkelaars Stekene vzw
53
21-08-2021 De Pajotten Hekelgem vzw
1
22-08-2021 De Lummense Dalmatiërs vzw
2
22-08-2021 De Molenstappers Ruiselede
9
25-08-2021 Burchtstappers Herzele vzw
8
28-08-2021 De Trekvogels Boekhoute vzw
16
28-08-2021 De Textieltrekkers vzw Vichte
2
29-08-2021 Wsv Schelle vzw
12
29-08-2021 Wandelclub 't Hoeksken vzw
57
29-08-2021 Op Stap Zwalm
9
29-08-2021 Parel van het Pajottenland
5
29-08-2021 De Witloofstappers en -trappers
1
02-09-2021 Boerenkrijgstappers vzw
32
03-09-2021 Kadee Bornem
11
04-09-2021 Wandelcl. Paul Gerard Beringen
2
04-09-2021 Scheldestappers Zingem vzw
12
04-09-2021 WSV Zelden Rust
1
04-09-2021 De Heuvellandstappers vzw
2
05-09-2021 Postiljon Merelbeke
17
05-09-2021 WSV De Vossen vzw
54
05-09-2021 Wit-Blauw Scherpenheuvel
6
06-09-2021 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
2
08-09-2021 WSV De Brigandtrotters vzw
3
10-09-2021 De Velpense Wandelaars
1
10-09-2021 Dunes Events
2

11-09-2021 De Vaartlandstappers
11-09-2021 Hanske de Krijger Oudenaarde
11-09-2021 Dais vzw
12-09-2021 WSV De Dauwstappers Edegem
12-09-2021 1940 KWB Schriek
12-09-2021 WSV De Kadees vzw
12-09-2021 De Kouterstappers KFCO
12-09-2021 De Morgenstond Humbeek
12-09-2021 De Hanestappers
14-09-2021 KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie
15-09-2021 WSV Egmont Zottegem vzw
18-09-2021 Al Kontent Groot Evergem
18-09-2021 Cracks Wolvertem vzw
18-09-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw
18-09-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw
18-09-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw
19-09-2021 De Natuurvrienden - Zoersel
19-09-2021 Marching T 11de Bataljon Genie
19-09-2021 Natuurvrienden Deinze
19-09-2021 WV De IJsbrekers Haaltert vzw
19-09-2021 De Randstappers
19-09-2021 De Lustige Wandelaars Merchtem
19-09-2021 De Duintrappers Westende VZW
23-09-2021 Toerisme Hamme
24-09-2021 Toerisme Hamme
25-09-2021 Vosbergstappers
25-09-2021 WSV Land van Rhode vzw
25-09-2021 Toerisme Hamme
26-09-2021 W.K. Noordergouw - Brasschaat
26-09-2021 WSV IVAS Itegem vzw
26-09-2021 Padstappers Geraardsbergen vzw
26-09-2021 De Smokkelaars Stekene vzw
26-09-2021 W.V. Voor de Wind
26-09-2021 WSV Gezellige Blommes
26-09-2021 Wervikse Wandelsport vzw
26-09-2021 Pasar Oostkamp
27-09-2021 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw
29-09-2021 Burchtstappers Herzele vzw
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13
5
7
7
2
15
66
7
6
9
2
14
2
3
3
3
5
53
8
3
1
18
4
21
36
4
7
35
1
2
4
57
4
20
3
1
1
2

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 in Belsele
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