
 

1 

 

Woordje van de Voorzitter, 
 

Beste Reynaertstapper, 

 

Bij deze jaarwisseling wens ik jou en al wie je dierbaar is, veel 

geluk, voorspoed, vreugde, gezondheid, een corona safe 

jaar en bovenal veel wandelplezier. 

 

2022! We gaan bijna het derde Coronajaar in en de vaccin-

spuitjes volgen de tendens, derde jaar en het derde spuitje. 

Ondertussen is er ook een nieuwe variant, waar men momen-

teel nog niet al teveel over weet. Het is alleen maar jammer 

dat er door corona weer verschillende wandelingen worden 

afgelast, dit om allerlei redenen: geen toelating, vrees voor 

besmettingen… Hier en daar zijn er een paar clubs die inrich-

ten zonder catering. 

De meeste clubs, en wij ook, richten geen coronawandelin-

gen in, er is teveel rompslomp om dat te organiseren. 

 

Onze kersttocht heeft hetzelfde lot ondergaan, afgelast. Er 

waren teveel onzekerheden en dan was de beste oplossing 

annuleren. Hoe jammer dat het ook was. We kunnen alleen 

maar hopen dat 2022 een beter jaar gaat worden. Plannen 

zijn al volop in de maak. Zo is de jaarkalender ook al een feit: 

te zien achteraan in deze nieuwsbrief. 

 

Door het annuleren van onze kersttocht hebben we gemerkt 

dat de app (wandelschoen) niet gekoppeld is aan Wandel-

sport Vlaanderen, maar dat dit het initiatief is van één per-

soon. De app wordt ook maar één keer per week (zaterdag) 

bijgewerkt. Hou daar rekening mee. Los van dat is de app 

iets uitstekend. 
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Een nieuw jaar, dan zijn er altijd wel wat nieuwigheden, zo 

start Wandelsport Vlaanderen met een clubkampioenschap. 

De uitleg heeft gestaan in de laatste editie van Walking Ma-

gazine. 

 

Het inschrijfgeld voor leden blijft behouden op 1,5€, voor niet 

leden wordt dit verhoogd naar 3,0 €. Zo zie je maar, het heeft 

voordelen om lid te zijn van een club. By the way! Vergeet 

niet om jullie lidmaatschap te vernieuwen. Het overgrote 

deel van de leden heeft dat ondertussen gedaan en we ho-

pen dat iedereen terug gaat aansluiten. Er is nog tijd voor, 

maar van uitstel komt afstel. Als lid heb je nog altijd verschil-

lende voordelen, het voornaamste is de verzekering, die telt 

zowel in binnen- als buitenland, ook op weg naar een wan-

deltocht ben je ook verzekerd. En in de meeste gevallen be-

taalt de mutualiteit het inschrijfgeld terug.  

 

Het jaarfeest en bijhorende algemene ledenvergadering 

gaat momenteel nog altijd door op 26 maart, in zaal Tybeert 

te Lokeren. 

Echter kan ik nog geen verdere details geven, er zijn nog te-

veel onzekerheden. 

 

Vooraan in de nieuwsbrief staan nog eens alle bestuursleden 

met hun contactgegevens. Dit gaan we jaarlijks in de eerste 

editie herhalen. 
 
 
Hou jullie gezond en veilig en hopelijk tot op één of  
andere wandeling. 
 

Marc 

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout  
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                    Reynaertstappers VZW 
 
Lid van : 

 
    Lid nummer 3150 

Bank gegevens: 
 
BE48 979609928527 
BIC ARSPBE22 

Website : 
 
www.reynaertstappers.be 

 
 
reynaertstappers 
 Samenstelling Bestuur 2022 

         Peleman René 
 
            Erevoorzitter 

            Heirbaut Rita 
 
          Medeoprichtster en 
 
         Ere-voorzitter 

Bellens Marc 
Voorzitter 

 
Oude Bruglaan 104 

9160 Lokeren 
GSM: 0486 79.52.48 

E-mail : 
marc_bellens@hotmail.com 

De Waele Dirk 
Bevoorrading + Materiaal 

 
Gaverstraat 62 
9160 Lokeren 

GSM: 0498 30.70.89 
E-mail : 

dirk@reynaertstappers.be 

Van Britsom Kristel 
Penningmeester 

 
Fabriekstraat 110 

9120 Kallo 
GSM:0475 48.60.54 

E-mail: 
Kristel.van.britsom@gmail.com 

Rudy & Clair Nimmegeers-
Segers 

Catering 
 

Molenberglaan 29 
9080 Beervelde 

GSM:0477 97.11.42 
E-mail: 

Saint-Germain Annie 
Catering 

 
Gentsesteenweg 166 

9240 Zele 
GSM: 0487 20.94.93 

E-mail : 
annesaintgermain@hotmail.com 

Van Melkebeke Freddy 
Parcoursmeester 

 
Kallestraat 6 

9080 Lochristi 
GSM: 0478 99 18 09 

E-mail : 
Freddyvanmelkebeke@telenet.be 

 

Steveninck Daniël  
Parcoursmeester 

 
Veldeken 11 

9160 Lokeren 
GSM: 0486738154 

E-mail : 
Daniel.steveninck@skynet.be 

Van Meervenne Marcia 
Secretariaat 

 
Fillip De Pillecynlaan 47 

9111 Belsele 
GSM:0474 99.44.84 

E-mail: 
Marcia.vanmeervenne@outlook.com 
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Secretariaat Nieuws 

André Metdepenningen, Mina Van der Meiren, Patrick 

Thuy, Sylvie Mortier, Rudi Braem, Elly D’Haeze, Nore 

D’Haeze, Marleen Ketels, Nathalie De Nil, Staf De Mae-

re, Dirk Bauwens, Yvette Huysveld, Karel Verschaeren, 

Carine De Taeye, Claudine De Vylder, Chretienne Van 

Damme, Gerrit Blommaert, Annie Van de Voorde, Marc 

Hoste, Marie-Christine Van de Voorde, Kristel Rosseels, 

Willem Van Der Auwera, Nicole Rombaut, Daniel Colle-

waert, Lennert Iserbiet. 

  

Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen dat 

jullie je snel thuis voelen in onze club. 

Rita meldt ons dat Ruana is geboren. 
 
Ruana is de eerste achterkleindochter van  
Rita Heirbaut. 
 
 
Geluk gewenst aan de fiere overgrootmoeder !!!. 

 

Wij danken Olga Bloemen voor de vele jaren als 
medewerker op onze tochten, voornamelijk te 
vinden als pannenkoekenbakker. 
We betreuren dat Olga er heeft voor gekozen om te 
stoppen als medewerker.  
Olga, we hopen je nog vele jaren te ontmoeten op 
één van onze wandelingen en dat dan iemand an-
ders jou kan verwennen met een lekkere pannen-
koek. 
 
Het bestuur 
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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 mu-
tualiteit)  
  
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 beta-
len 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 on-
geveer 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 voor-
hand 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 pun-
ten verzamelen en je hebt 8 € die je kan gebruiken bij het jaarfeest, busreis, aan-
koop 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 con-
sumptie)   
  
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 1/1/2022. Wie dit vroeger binnen doet riskeert geen terug-
betaling te krijgen! Voor dit blad is er zeker geen haast. Je hebt een volledig kalen-
derjaar 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 op-
stappen).   
Vanwege organisatorische omstandigheden zien we ons verplicht om het aantal deel-
nemers 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. Ge-
lieve 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  
 

 
  

Aantal tochten 

 

 
  

 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.   

 

 

Hoeveel km wandelde je het afgelo-
pen jaar ?   

Hoeveel km heb je in het totaal gewan-
deld in je wandelcarrière ?   

Naam   Aantal km in 
2021   

Naam   Aantal km in To-
taal   

        

        

        

        

Hoeveel tochten deed je het afgelopen 
jaar ?   

Hoeveel tochten deed je in het totaal 
gewan-deld in je wandelcarrière ?   

Naam   Aantal km in 
2021   

Naam   Aantal km in To-
taal   
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Walking In Belgium 2022 

 
Walking in Belgium 2022 is nog maar pas verschenen en hij staat reeds vol fouten. 
Sommige wandelclubs zijn gestopt met bestaan, maar staan nog in de Walking In Bel-
gium. Andere ( zoals wij) hebben reeds startplaatswijzigingen moeten doorvoeren.  
 
Waar kan je de up-to-date info vinden?  
 

https://www.walkinginbelgium.be 
volgende app:  

 
 
 

Belangrijk!!! Nieuwe werkwijze verzekeringen vanaf 1/1/2022 ! 
 
Wandel SportVlaanderen heeft een nieuwe verzekeraar. Er werd gekozen voor Ethias 
via makelaar Callant NV.  
  
Onze sportverzekering: Wat wijzigt? 

• De verzekerde waarborgen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijk-
heid blijven in grote lijnen dezelfde als nu bij Arena NV.  Enkel bij brilschade wijzigt er 
iets.  Brilschade wordt vanaf 01/01/2022 enkel verzekerd indien er tevens lichamelijk 
letsel is. Brilschade wordt enkel vergoed bij leden; niet bij niet-leden. 

• De aangifte moet digitaal gebeuren, enkel het medisch attest wordt nog op papier 
ingevuld door de arts. 
De werkwijze bij aangifte van ongeval op een georganiseerde wandeling is anders; zie 
hieronder. 
Tijdens welke activiteiten is men verzekerd? 
Leden zijn verzekerd als ze individueel gaan wandelen. Bij de georganiseerde wandel-
tocht zijn ze ook verzekerd op weg naar en van de wandeltocht.  Tijdens die georgani-
seerde wandeltocht zijn ze enkel verzekerd mits ze in het bezit zijn van een geldig in-
schrijfbewijs. Onze verzekering geldt ook voor leden die deelnemen aan een nevenac-
tiviteit zoals een occasionele fietstocht, een bbq, een ledenfeest,… met uitzondering 
van een hoog-risico sport. 
Onze verzekering geldt ook voor een wandelongeval op reis, zowel in binnen- als bui-
tenland. 
 
 

https://www.walkinginbelgium.be
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De niet-leden die deelnemen aan een erkende wandeltocht georganiseerd door een 
Wandelsport Vlaanderen-club of georganiseerd door de federatie zelf, zijn al-
leen tijdens de wandeling verzekerd.  
 
   
Wat dient gedaan in geval van een ongeval op een georganiseerde wande-
ling? 
 
Bij leden: het slachtoffer vraagt een digitale ongevalsaangifte aan zijn/haar ei-
gen club.  Dit moet via mail want er wordt met een dynamische PDF gewerkt.  Dit is 
een PDF-document waar de velden kunnen worden ingevuld via de pc.  Het slacht-
offer vult die velden zelf in en stuurt het document door via de knop 
‘verzenden’  (knop staat onderaan het formulier).  Indien men de verplichte velden 
niet allemaal ingevuld heeft (staan in het rood gemarkeerd), dan krijgt men een fout-
melding en kan men het formulier niet doorsturen. Nog een tip: zorg dat het formu-
lier geopend is in Acrobat Reader en niet via Edge of andere, want dan lukt het in-
vullen niet. Bij die mail voegt men ook het ingescande medisch attest. (foto van at-
test toevoegen kan ook). 
 
Indien het je als lid van onze club niet lukt kan je terecht bij Marc, Kristel of 
Marcia om dit formulier samen met jou via hun of jouw pc in te vullen.  
 
Bij niet-leden: de organiserende club bezorgt via mail een ongevalsaangifte voor 
niet-leden of verwijst het niet-lid door naar ode  website van Wandel Sport Vlaan-
derne. Bij indienen van de aangifte, voegt men ook een scan in van het medisch at-
test.  
Deze documenten komen op het secretariaat van WSVL terecht waarop wij die con-
troleren.  We zullen ook steekproeven doen om te zien of de namen van de slacht-
offers voorkomen in de scanlijst. 
 
Bij een ongeval op weg naar de tocht (enkel voor leden) is het moeilijk om te bewij-
zen dat men op weg was naar een wandeling.  Hier kunnen we niet anders als 
voortgaan op de eerlijkheid van de slachtoffers. 
Wanneer het ongeval gebeurt op het parkoers en het slachtoffer wordt naar het zie-
kenhuis gebracht dan is er niet altijd tijd om aan de organiserende club een medisch 
formulier te vragen.  In dergelijke gevallen meldt men in het ziekenhuis dat dit om 
een sportongeval gaat.  Op de spoeddienst zal een medisch attest worden geschre-
ven wat later kan toegevoegd worden aan het ongevallenformulier.  
Er zijn geen papieren versies van de ongevalsaangifte meer.  
Het slachtoffer krijgt een mail met dossiernummer en instructies voor de verdere af-
handeling van het dossier.  Nieuw: vanaf 1/1/2021 moeten onkostennota’s ook digi-
taal doorgestuurd worden. 
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Voor de krokustocht zijn we nog op zoek naar 2 personen die de covidsafe tickets 
willen scannen indien dat nog nodig zal zijn. Uitleg krijg je zeker van ons hoe dat 
moet.  
 
Ook zoeken we nog iemand die kan helpen in de keuken of wil helpen afruimen. Al 
is het maar enkele uren! Onze krokustocht valt op een vrijdag waardoor we een 
aantal vaste helpers moeten missen omdat deze gaan werken.  

Belangrijk!!!  
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Verjaardagen 
Januari 

Februari 

Carine Janssens 1 

Danny Cools 1 

Filip De Wilde 1 

Christel Bosteels 1 

Annie Saint-Germain 3 

Christina Vlassenroot 4 

Yvan Van Cleemputte 5 

Carine De Schaepmeester 6 

Lieve Charels 8 

Lucien Van Stappen 10 

André Vermeire 11 

Freddy de Coster 11 

Hendrik Huysse 12 

Katrien Pede 12 

Simone Heirman 13 

Marleen Van Grembergen 16 

Martine Werbrouck 17 

Gaston Braeckman 17 

Nadine Leysen 20 

Edgard De Kerpel 20 

Andy Remmery 20 

Geert De Borger 21 

Marina Slabbaert 23 

Karel Verschaeren 24 

Peter Van Hiel 28 

Liselotte Verhoeven 28 

Cindy Van Doorsselaere 28 

Fredien Vandevelde 29 

André Laureys 29 

Theo Pierre De Keunynck 29 

Franky De Letter 29 

Mina Van der Meiren 30 

Marcel Pieters 31 

Marleen Lauwaert 31 

Synthia Van Goethem 20 

Agnès Mongoin 20 

Elly D'Haese 20 

Yvette Hermé 21 

Walter Meul 21 

Gerrit Van Hoeywegen 22 

Laura Anthuenis 23 

Veerle Verschaeren 24 

Willi Laureys 26 

Josee Huylebroeck 27 

Lydia Verhulst 27 

Kris Meskens 27 

Guy Walgrave 28 

Kelly Van Pottelberg 1 

Magda Lardenoit 2 

Hubert Wuytack 4 

Daniel Collewaert 5 

Ann Lardenoit 6 

Patrick Moens 7 

Carine De Taeye 7 

David De Vriendt 8 

Haider Khawaja 9 

Yvette Van Kerckhove 9 

Martina Andries 9 

Betty De Rooze 10 

Frederik Van Damme 10 

Martine De Graeve 12 

Martine Walbers 12 

Monique Van Overtvelt 15 

Lieve Robijns 17 
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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 con-
tractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang 
om sport aan te bieden. 
 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, 
volstaat het om uit te schrijven op de u toegezonden brieven of mails of dit mee te 
delen op marc_bellens@hotmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 
gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen.  
 
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op vlak van de verwerking van per-
soonsgegevens kan steeds makkelijk bekomen worden via een eenvoudige vraag 
aan het bestuur. 
 
Uiteraard zijn wij gebonden aan een hoge graag van geheimhouding en discretie 
doch wensen wij te benadrukken dat ieder lid met dezelfde transparantie behan-
deld wordt.  Hiermee bedoelen we dat van alle leden dezelfde summiere inlich-
tingen 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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Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai 
03/7724435 

 
Waasmunsterse Stw. 43, 9100 St.Niklaas 

052/578292 
09/3483792 

 
 

037724435 

 
 
 

GRONDWERKEN 

DE RIDDER THOMAS 
Niveleren – Afbraakwerken 

Vervoer 

0476/44.58.11 

  Uw Publiciteit op deze plaats 

 

    Mail of telefoneer naar onze 

                voorzitter 
 

GSM: 0486 79.52.48 
E-mail : 

marc_bellens@hotmail.com 
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Winterreis 2021 van 23 januari tot 30 januari 2022 

 
Hallo Reynaertstappers, 
 
Met opluchting kunnen we je melden dat onze winterreis 2022 door gaat!  
 
Op zondag 23 januari vertrekken er 36 stappers naar Arzl in het Pitztal. Onze busfirma “’t Soete 
Waeslandt” en onze chauffeur Jonas brengen ons op een veilige manier naar Oostenrijk.  
En op zondag 30 januari brengen ze ons terug naar Vlaanderen. 
 
De voorbereiding van deze winterreis heeft heel wat voeten in de aarde gehad.  
Het “welles-nietes” van de Oostenrijkse regering weet je wel. Maar we kregen groen licht!  
 
Er zijn wel enkele “verplichtingen” opgelegd zoals minstens 2 maal gevaccineerd zijn,  
een mondmasker FFP2 dragen, je QR-code steeds op zak hebben, enz.  
 
Maar...dat nemen we er graag bij. 
 
De directie en het personeel van ons Hotel Arzlerhof is zich reeds aan het voorbereiden om ons, zo-
als gewoonlijk, weer goed te verwennen. En onze persoonlijke wandelgids staat ook al klaar.  
Elke dag een toffe uitstap met de nodige kilometers “inspanning”. Hopelijk valt het klimaat ook wat 
mee... 
 
Onze deelnemers krijgen eerstdaags nog een berichtje met de laatste richtlijnen zoals opstapplaat-
sen en –uren.  
 
Krijg je de kriebels om ook samen met ons het avontuur aan te gaan, geef dan gewoon een seintje. 
We contacteren het hotel en indien er nog kamers vrij zijn pinnen we die onmiddellijk vast!  
 
Zo, dat was het. We sluiten af om jullie de nodige tijd te geven om de koffers in te pakken! 
Tot binnenkort, 

 
Marc Van Wichelen, Reisleider 
marcvanwichelen@hotmail.com 
0473/660.423 

mailto:marcvanwichelen@hotmail.com
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Tom & Katrien De Block-Fonteyne 
Tel. 03/707 09 92 

Marktstraat 46, 9111 Puivelde Belsele 
www.tomsvishandel.be 

 

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

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

 

 

BELSEELSE 
BOEKHANDEL 

 
 

Belseledorp 137 
9111 BELSELE 
Tel. 03/7724692 

VLEESHANDEL 
 IN  

VARKENSVLEES 
 
 
 
 
DE ROOVERDE MEESTER 

Kruisstraat 14,  
9111 BELSELE-PUIVELDE 

Tel. 03/7723028 
VLEESWAREN IN ‘T GROOT 

 
 
 

Uw advertentie hier ??? 

 

Contacteer de voorzitter 
marc_bellens@hotmail.com 
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Voorkeurtocht op 20 Februari in Lebbeke bij de 

 Denderklokjes 

 

 

Op 20 februari november nemen we met zen allen deel aan de  
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STE

 PEE KLAKTOCHT 2022 

AFSTANDEN: 6-12-18 EN 22KM.  

 

 

De startplaats: Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 2 te Wieze (Lebbeke) 

 

Rustpost: Trefpunt Moorsel 
 
 
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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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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Vertrek om 09.30 hr aan het VTI, Prosper Thuysbaertlaan 1, Lokeren. 
 
We verzamelen thv VTI.  Dat gedeelte van de straat is doodlopend (voor wagens) 
en daar kunnen we samenkomen. Parkeren kan op de parking van het station thv 
de brandweer. Vanaf daar is het maar 150m naar de ingang van de school. 
 
We vertrekken om 09.30 hr stipt. 
 
Wandeling is ongeveer 15 km, met een rustpauze. We volgen het parcours van de 
15 km van de Krokustocht. Werkelijke afstand 15.3 km. 
 
Rustpauze: is voorzien, maar gezien corona kunnen we nog niet juist zeggen waar 
we gaan stoppen. Het zal ofwel het Boscafé zijn, ofwel Café De Standaard. Twee 
consumpties worden door de club aangeboden. 
 
Voorinschrijven is een verplichting, dat kan gebeuren via mijn mailadres (voorkeur) 
of mijn gsm. 
 
Hopelijk tot 26 februari, 
 

Marc 
 

Voorwandeling op 26 februari 2022, voor alle medewerkers.  
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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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Alle afstanden starten in het VTI, Proper Thuysbaertlaan 1, Lokeren. Er is keuze uit 
verschillende afstanden, nl 6, 10, 15 en 20 km. 
 
De 6 km. (6,3 km werkelijk) 50% onverhard. 

 
We vertrekken richting van het stedelijk museum, 
maar gaan linksaf voor de Durme en volgen een eind-
je de dijk, tot aan het Aardeken, daar gaan we rechts-
af. Daar gaan we het Verloren Bos in en gaan verder 
via het natuurreservaat De Buylaers. Via de Bleek-
meersstraat bereiken we het Bospark. Na het Bospark 
komen we terug in het Verloren Bos. Via de 
Ubergdreef en de Groendreef, gaan we naar het Beu-
kenpark, waarna we aankomen bij de start. 
 

 

De 10 km. (10,3 km werkelijk) 41% onverhard.  
 
Het eerste deel van de 10 volgt de 6 km tot en met de Buylaers, daar gaan we de 
dijk op. We blijven de Durme volgen tot aan het Molsbroek. Dat volgen we een stuk-
je en gaan dan naar de Kerkhofstraat waarna we in het Bospark komen, In het Bos-
park is er tamelijk snel een splitsing, de 10 gaat naast een grote visvijver  naar de 
rustpost, Zaal Leeuwerik. Na de rust gaan we terug naar het Bospark, vanaf daar 
volgen we verder de 6 km. 
 
De 15 km. (15,5 km werkelijk) 29% onverhard. 
 
Tot aan het Molsbroek volgt de 15 het parcours van de 10 km, maar ipv links af te 
slagen, volgen we verder het Molsbroek en volledig rond het Molsbroek. Daarna 
gaat het via de Kerkhofstraat en zitten we terug op het parcours van de 10 km.  
 
De 20 km. (23,3 km werkelijk) 27% onverhard. 
 
De 20 km volgt volledig de 15 km, maar op de 
rust in Zaal Leeuwerik is er een extra lus van 
ongeveer 8 km. 
Na de rust volgen we even het padje naast de 
spoorweg om vervolgens via de Pijlstraat en de 
Karrestraat naar de Daknamse Bossen te 
gaan. We gaan verder richting Daknam en op 
de Pontweg slaan we rechtsaf richting Sinaai. 
We gaan echter niet zover. Aan de Boog-
scheutstraat slaan we rechtsaf. Via de Krom-
mingsstraat komen we weer uit bij het padje 
naast de spoorweg dat we nog even volgen om 
daarna uit te komen bij de rustpost. Vanaf daar 
volgen we weer het parcours van de 15 km. 
 

Krokustocht op 04 maart 22, met vertrek in het VTI te Lokeren. 
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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. 



 

25 

Helperslijst 22° Krokustocht  te Lokeren op 4 maart 2022 

Uitpijlen 
Data en uren onderling af te spreken.  

Freddy Van Melkebeke, Daniël Steveninck, Dirk De Waele, Eddy Rondelez 

Donderdag 3 maart 
Om 9 uur zijn we in de startzaal. Degenen die kunnen komen helpen zijn welkom 
om alles klaar te zetten. Zowel in de startzaal als in de controleposten.  

Vrijdag 4 maart  
Startzaal: VLOT! Campus Sint Laurentius 

Prosper Thuysbaertlaan 1, 9160 Lokeren 
 

aanwezig vanaf: 7.30 uur 
 
Algemene leiding: Marc Bellens 
 
Inschrijvingen: Gilbert Devillers, Roos Buyst 
 
Secretariaat en steward: Marcia Van Meervenne, Kristel Van Britsom 
 
Bonnetjes: Frank Van Acker, Geert Pöpsel 
 
Afstempelen: Ann Piessens 
 
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers 
 
Pannenkoeken:  Marie-Louise Diericx , Gonda Van Schoote 
 
Braadworsten: Luc Schelfaut, Theo De Keuninck 
 
Warme dranken, keuken, afwassen: Lydia Verhulst, Lutgart D’Hondt, Anita  

Rogiers, Anne Saint-Germain, Katrien Pede, Annie Vaerendonck, Agnes Mongoin,  

Rita Van De Velde. 
 

Bier en frisdrank: Pierre De Witte, Rudy Nimmegeers, Louis Van den Broeck 
 
Afruimen: Clair Segers,  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, Guido 

Meerschaert, Gaby Van Osselaer. 
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DRINKS  
KOUDENBORM 

  

Bij Luc & Maddy 
  
  
  

Heirweg 44 
9180 MOERBEKE 

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

  

FRITUUR 
SMULBOETIEK 

Belseledorp 165, 9111 Belsele 
Tel. 03/2542375 

  
Openingsuren: 

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

interband@skynet.be 
www.interband.eu 

  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKSTRAAT 14-BELSELE 
Tel.03/7723441 

Zondagvoormiddag open 
Maandagvoormiddag gesloten 

De Belie 

SUPERMARKT 
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Aanwezig vanaf: 7 uur 
 
Verantwoordelijken: Poppe Guido, 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. 

Controle 1: Zaal Leeuwerik, 

Nieuwe Heerweg 19, Lokeren 
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AAN HET 
ROND PUNT 

TUINLAAN 80 , 9111 BELSELE  
             TEL. 03/765.01.84 

  

www.dtbedding.be 
  

OPEN VAN 10 tot 12 uur 
&  VAN 14 tot 18.30  uur 
ZONDAG GESLOTEN 
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          Depannage 
      DAG & NACHT 

          B.V.B.A.  VINCKE 
GENTSTRAAT 118  

9111 BELSELE-PUIVELDE 
www.vinckebvba.be 

 

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

 

Vanwege het voltallige bestuur van de  

Reynaertstappers VZW 

      Zin in een weekend of een weekje Ardennen? 

  

  

 
  
  

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

Autohandel Van Driessche 
BVBA  

  
 
 

Steven Van Driessche  
Industriestraat 66A  

9240 Zele  
  

  
 

www.unfallautovd.be  
0478/947.866  

http://www.unfallautovd.be
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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. 

 

https://www.reynaertstappers.be/wp-content/uploads/2021/09/Zomerreis22-2.jpg
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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 

 

 

mailto:ppe67@live.be
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ? 

Datum tocht Naam Organisator   

02-10-2021 Wandelclub Kwik Bornem 23 

02-10-2021 Op Stap Zwalm 2 

03-10-2021 Wandelclub Temse 9 

03-10-2021 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen  3 

06-10-2021 Wandelclub Beernem vzw 3 

06-10-2021 't Wandel Voetje vzw 1 

07-10-2021 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 1 

09-10-2021 De Bennewed 1 

09-10-2021 De Bollekens vzw Rotselaar 2 

09-10-2021 WRC Manke Fiel vzw 21 

10-10-2021 Wandelclub De Sint-Jansstappers 5 

10-10-2021 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 7 

10-10-2021 VOS Schaffen vzw 6 

10-10-2021 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2 

12-10-2021 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2 

16-10-2021 WSC Langdorp vzw 5 

16-10-2021 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 4 

16-10-2021 De 12 uren van Lauwe 1 

17-10-2021 Wandelclub Kadee Bornem vzw 64 

17-10-2021 Wsv Berchlaer 6 

17-10-2021 WSV Wandelend Paal vzw 2 

17-10-2021 WSV De Kadees vzw 23 

18-10-2021 Samen Uit Samen Thuis vzw 1 

20-10-2021 WSV Egmont Zottegem vzw 6 

21-10-2021 De Vaartlandstappers 5 

23-10-2021 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 4 

23-10-2021 De Ravelse Wandelaars 3 

23-10-2021 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 29 

23-10-2021 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 8 

23-10-2021 De Spartastappers Ardooie vzw 1 

24-10-2021 Herentalse Wv vzw 6 

24-10-2021 Wandelclub Scheldestappers Zingem 18 

24-10-2021 vzw Equicura 59 

24-10-2021 WK Werchter  vzw 2 

24-10-2021 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 3 

24-10-2021 Brugsche Globetrotters vzw 11 

25-10-2021 Sportkring Oostnieuwkerke 1 

26-10-2021 Aviflorastappers Ingelmunster 2 

28-10-2021 De Markstappers 1 

28-10-2021 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 

30-10-2021 Reynaertstappers vzw 85 

30-10-2021 Spoetnikstappers vzw 2 

31-10-2021 De Korhoenstappers vzw 2 

31-10-2021 WSV De Kadodders SKW vzw 4 

31-10-2021 WSV Wetteren 48 

31-10-2021 WSV Egmont Zottegem vzw 7 

31-10-2021 De Pajotten Hekelgem vzw 4 

01-11-2021 Merksemse Wandelclub De Stroboeren  2 

01-11-2021 Wandelclub Roal Benti vzw 12 

03-11-2021 Wandel Mee Brueghel vzw 2 

03-11-2021 Omloop Kluisbergen vzw 2 

04-11-2021 Euraudax België 1 

04-11-2021 Wandelclub D&A 1 

06-11-2021 WSV De Natuurvrienden - Zoersel  15 

06-11-2021 Florastappers Gent vzw 7 

07-11-2021 Wsv Schelle vzw 51 

07-11-2021 WSV Land van Rhode vzw 32 

07-11-2021 Wandelclub Tornado vzw 2 

07-11-2021 WNZB Knokke-Heist vzw 3 

11-11-2021 Wsv Schorrestappers 3 

11-11-2021 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 2 

11-11-2021 Wandelclub 't Hoeksken vzw 63 

11-11-2021 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 1 

11-11-2021 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 4 

11-11-2021 Levenslijnteam Damme vzw 5 

13-11-2021 Wandelclub Natuurvrienden Deinze 6 

13-11-2021 De Trekplosters Zellik-Asse 2 

14-11-2021 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 5 

14-11-2021 Boerenkrijgstappers vzw 157 

14-11-2021 De Keignaerttrippers Oostende vzw 4 

14-11-2021 De Heuvellandstappers vzw 2 

16-11-2021 De Winkelse Stappers 2 
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17-11-2021 WSV Egmont Zottegem vzw 6 

20-11-2021 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem  4 

20-11-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw 2 

21-11-2021 Wsv Schorrestappers 20 

21-11-2021 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 37 

21-11-2021 IJsetrippers vzw 6 

21-11-2021 Wandelsport Vlaanderen vzw 2 
27-11-2021 Wandelclub Roal Benti vzw 12 

28-11-2021 WSV De Lachende Wandelaars Aalter 15 

28-11-2021 Padstappers Geraardsbergen vzw 3 

28-11-2021 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 9 
17-12-2021 De Lummense Dalmatiërs vzw 2 

18-12-2021 't Wandel Voetje vzw 7 
19-12-2021 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 9 
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Jaarprogramma 2022 
23 Januari 2022 

Winterreis naar Arzl/Oostenrijk 

30 Januari 2022 

20 Februari 2022 VKT Denderklokjes Lebbeke 

26 Februari 2022 Voorwandeling Krokustocht 

04 Maart 2022 Krokustocht In Lokeren 

20 Maart 2022 VKT Florastappers Gentbrugge 

26 Maart 2022 Jaarfeest in de Tybeert 

02 April 2022 Voorwandeling Reynaerttocht 

10 April 2022 Reynaerttocht In Zele 

24 April 2022 Vlaanderen wandelt lokaal In Belsele 

01 Mei 2022 Busuitstap naar Huizingen 

05 Juni 2022 Busuitstap naar Gooik 

25 Juni 2022 Voorwandeling Runnerstocht 

03 Juli 2022 Runnerstocht In Lokeren 

10 Juli 2022 
Zomerreis naar Saarbrucken 

17 Juli 2022 

20 Augustus 2022 VKT De Schooiers in Wichelen 

25 September 2022 VKT De Smokkelaars Stekene 

15 Oktober 2022 Helpersfeest 

23 Oktober 2022 Busuitstap naar Westerlo 

29 Oktober 2022 Herfsttocht In Belsele 

13 November 2022 VKT Boerenkrijgstappers Berlare 

20 November 2022 Busuitstap naar Hoeilaart 

03 December 2022 Voorwandeling kersttocht 

11 December 2022 Kersttocht In Sint-Niklaas 

17 December 2022 Bustuitstap naar Mechelen, christmastocht 

 
Verrassingstocht met de bus datum nog te bepa-
len: Juni of september  


