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Woordje van de Voorzitter. 
 
Beste Reynaertstappers, 

 
Na een hele reeks annulaties van wandeltochten, is nu de tendens 
gekeerd. Alle tochten gaan weer als normaal door, er is bijna overal 
catering en de mondmaskers moeten ook niet meer gedragen wor-
den in de verschillende zalen. Juist het personeel moet nog een 
mondmasker dragen. 
Het scannen van het CST is nog altijd aan de orde, maar men 
spreekt al om dat te laten verdwijnen. 
 
Op 04 maart is er onze Krokustocht, met vertrek in het VTI te Loke-
ren. De parcoursmannen hebben hun best gedaan om er een 
mooie tocht van te maken. Voor diegene die met de wagen komen, 
er zijn twee parkings, deze aan het station en nog eentje op de 
Grote Kaai. Beiden zijn op max 250m van de start. Op die wande-
ling hebben we ook een 
primeur, we hebben een 
brouwer gevonden die een 
biertje voor ons wilde brou-
wen, het is een blonde tri-
pel geworden van 8.5%. 
Zie etiket. 
 
Op 26 maart is er ons jaar-
feest, het is al mogelijk om in te schrijven op de Krokustocht. Het is 
nog onzeker of ik aanwezig zal zijn. De week ervoor moet ik binnen 
voor een operatieve ingreep. Mijn aortaklep moet vervangen wor-
den, dat is een kwaaltje, waar ik al 15 jaar mee rondloop en nu is 
het, volgens de dokters, tijd om die te vervangen.  
 
14 april is er dan de Reynaerttocht met vertrek in Zele, het was lan-
ge tijd onduidelijk of die kon doorgaan, maar uiteindelijk is alles in 
orde gekomen. We vertrekken zoals gewoonlijk in school De Zon-
newijzer, net zoals in 2019, voor coronatijdperk. We zullen die mo-
ment wel zien welke coronamaatregelen we dan nog hoeven te ne-
men, hopelijk zijn er geen meer. 
 
 

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout  
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Twee weken later, 24 april is er dan Vlaanderen Wandelt. Onze 
leden die bij ons komen wandelen, krijgen na hun inschrijving een 
gratis drankbonnetje. 
 
 
En na lange tijd starten de busuitstappen ook terug op.  
Op 01 mei is het zover, we rijden naar Huizingen, inschrijven zie 
verder in de nieuwsbrief. 
 
 
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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Secretariaat Nieuws 

Eric D’Hooge,, Christel Coekelbergh, Jurgen              

Verhoeven, Wendy De Page, Arnold Wauters, Frederika 

Maes, Karina Smet, Hans Sonnaert, Jacques D’hooge, 

Vicky Goossens, Wendy Goossens, Isabelle De Mol, 

Eddy De Meersman, Christina Brokken, Romy Aerens, 

Wim Cornelis, Etienne Eggermont, Guy Vispoel, Carin 

Cornelis, Alex Van Landeghem, Kris Vermeulen. 

Welkom bij de Reynaertstappers vzw. We hopen dat 

jullie je snel thuis voelen in onze club. 

Op 8 januari is Christiane Arbyn overleden. 
 
Zij was de moeder/schoonmoeder van Monique en Eric 
Ruyssinck. 
 
 **********************************************************  
Op  8 februari is Lucien Van Stappen overleden. 
 
Lucien was de man van Simonne Antheunis en de 
schoonbroer van Silvain Van Aeken en Laura Antheunis. 
 
Lucien was meer dan 30 jaar een fiere Reynaertstapper. 
*********************************************************** 
Op 15 februari is Martine Haentjes overleden. 
  
Zij was de schoonzus van: Ignace en Miriam  
Vercauteren-Ydens en 
Andre en Marie Madelaine Christiaens-Ydens en 
Marc en Rita Bellens-Ydens. 
 
*********************************************************** 
Op 19 februari is Ellza Van huffel overleden. 
 
Zij was de moeder van Roland Lefebure en de schoon-
moeder van Berlinde De Vos. 
 
*********************************************************** 
 
Innige deelneming vanwege het bestuur en alle le-
den. 

Roland Lefebure en Berlinde De Vos zijn 25 jaar ge-
trouwd op 14 februari. 
 
 
Felecitaties van het bestuur  
en van de Reynaertstappers. 
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Verjaardagen 
Maart 

April 

De Kerpel Nadine 18 

Steveninck Daniël 18 

Van Der Sype Patrick 18 

Verlaeckt Lisette 18 

Elinck Jose 19 

Van Bouwel Gert 19 

Heyninck Lea 20 

Cruyplandt Nicole 20 

De Bruyn Peggy 21 

Peeters Patrick 22 

Vandevelde Gino 25 

Van de Voorde Marie Christine 25 

De Block Andre 26 

Heyndrickx Andre 26 

Cools Jacqueline 26 

De Jongh Rudi 27 

Ydens Marie Madelaine 28 

De Vos Ivan 28 

Mortier Sylvie 29 

Van Bockstaele Marc 30 

Rombaut Nicole 30 

Baert Christiane 31 

De Maesschalck Christine 31 

Van de Merlen Danny 2 

Deswarte Maria 2 

Iserbiet Geert 3 

Saey Gilbert 3 

Pöpsel Geert 3 

Ketels Linda 3 

Simons Danny 4 

Tack Raymonda 4 

Praet Pascale 6 

Poppe Guido 7 

Hoste Marc 7 

Van der Cruyssen Paul 8 

Soetens Guido 9 

Huyck Georges 10 

Meersschaert Guido 10 

Varendonck Annie 11 

Van Langenhove Lydian 11 

Van Haevere Franky 11 

Corthals Jeanine 14 

Houtman Magda 14 

Van Der Scheuren Kristof 14 

Vermeulen Roger 16 

Van den Bergh Sonja 16 

Segers Clair 17 

Eycken Ernest 17 

Van De Velde Johan 18 

Boon Florian 18 

De Vos Chris 19 

Wauters Arnold 20 

Mattheessens Frans 22 

Van Kerckhove Rita 22 

Van Britsom Kristel 23 

Marius Eddy 24 

Wiels Linda 25 

Laureys Luc 25 

Poppe Marie-Jeanne 28 

Baeyens Tamara 28 

De Luca Matilde 1 

Braeckman Miguel 2 

Strobbe Georgette 4 

Ketels Marleen 5 

Helderweirdt Patrick 6 

Van Duyse Marleen 6 

D'Hossche Patricia 7 

Pieters Lisa 7 

Camberge Stefanie 7 

Ydens Miriam 8 

Geerinck Lieve 10 

Rogiers Anita 11 

De Waele Dirk 13 

Ronsse Sonja 15 

Muylder Marijke 15 

Meersman Alain 16 

Vispoel Guy 16 

Ros Ines 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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20 Maart 2022 VKT Florastappers Gentbrugge 

 
 
We nemen deel aan de “Floratochten” in Gentbrugge 

Hoe krijg je  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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Jaarfeest 2022 

Naar goede traditie richten we terug een jaarfeest in. We hebben dit jaar terug  

gekozen voor “Restaurant—Feestzalen Tybeert, Pontweg 3, 9160 Lokeren  

 

Het feest zal plaatsvinden op zaterdag 26 maart. We beginnen om 18u00 met de Re-
ceptie : 18u00 tem 18u45 (deuren open vanaf 17u30 !!)  
 
4 Verschillende hapjes: 
 
-Mini artisanaal kaaskroketje 
-Spiesje yakitori 
-Quiche met ham en prei 
-Spiesje van wrap met roomkaas, gerookte zalm, rucola, zonnebloempit en    par-
mezaan 
 
Gedurende deze aperitieftijd wordt er schuimwijn of vers fruitsap geschonken. Lichte 
bieren, frisdranken en warme dranken zijn tevens mogelijk 
 

Menu: 
 

Carpaccio van tonijn met zoetzure paprika, buffelmozzarella en notensalade 
** 

Aspergeroomsoep met asperge en kervel 
** 

Gebakken varkenshaas met mosterd kruidenkorst , seizoengroentjes en kroketten 
** 

Dessertbord ( bruine chocolademousse, javanais, chocoladebiscuit met noten, 
bolletje vanille ijs) 

** 
Koffie en versnaperingen 

 
Met soep hoofdgerecht en koffie wordt extra rondgegaan, 1 keuze per gang te maken. 
Wijnen waters, lichte, zware bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. 
 
Als extra in deze formule : Na het menu kan er nog lichte en zware bieren, frisdranken 
waters, wijn gedronken worden tem 23u30. Dit is laatste bestelling. Ten laatste 00u30 
zijn al de genodigden naar huis.  
 
Voor allegiën/vegetariers/veganisten wordt een alternatief voorzien, melden bij  
inschrijving. 
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Je kan je bijdrage storten op rek. nr. BE48 9796 0992 8527 met vermelding 
“Jaarfeest + Namen en Voornamen”. 
 
Gelieve ook Marcia te verwittigen met vermelding bij wie je het liefst zou zit-
ten.  
 
Betaal hierbij 
 
___ X 45 euro als leden  
___ X 20 euro leden – 12 jaar  
___ X 65 euro als niet-leden  
___ X 25 euro niet-leden –12 jaar  
 
Je kan inschrijven tot en met 16 maart of op onze Krokustocht. 
 
 
 
 
 

Pontweg 3 
 

9160 LOKEREN 
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Voorwandeling op 2 april 2022, voor alle medewerkers.  

 

 

 
Vertrek om 09.30 hr aan Café In De Wandeling, Zandstraat 35, 9290 Berlare..  
 
We verzamelen thv van het café, in de straat is er plaats om wagens te parkeren. 
 
We vertrekken om 09.30 hr stipt.  
De totale wandeling is ongeveer 18 km, wat tamelijk veel is, maar: 
We lopen in een achtvorm, dus is het perfect mogelijk om te opteren om het eerste deel 
mee te gaan en daarna terug te keren naar huis. 
 
Eerste deel van de wandeling is ongeveer 10 km lang. Dan volgt een rustpauze in café 
De wandeling. Zoals gewoonlijk worden er twee consumpties aangeboden door de 
club. 
 
Na de korte pauze voor spijs en drank, Kan er geopteerd worden om naar huis te gaan 
of om de wandeling verder te zetten, voor diegene die doorwandelen is het nog een 
tochtje van ongeveer 8 km, eindpunt is café De Wandeling. 
 
Voorinschrijven is een verplichting, dat kan gebeuren via mijn mailadres (voorkeur) of 
mijn gsm.  

 
Hopelijk tot 02 april,  
 
Marc  
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinaaidorp 4, 9112 Sinaai 
03/7724435 

 
Waasmunsterse Stw. 43, 9100 St.Niklaas 

052/578292 
09/3483792 

 
 

037724435 

Proef onze 

“Reynaertstapper”  

op onze Krokustocht 
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36e Reynaerttocht in Zele op zondag 10 april 

Er is keuze uit 5, 9, 12, 15, 20, 22, 26 en 30 km. 
 
Alle afstanden vertrekken vanuit de zonnewijzer in Zele en gaan via het voormalig 
ziekenhuis en het vernieuwd rusthuis de Meander. De tocht wordt verder gezet rich-
ting Wezepoel, daarvoor loopt men al een groot stuk op onverharde wegen. Er 
wordt een stuk gelopen op de tuimelaarsroute tot aan de Tuimelaarskapel.  
 
Tuimelaarskapel. 
Veldkapel. Opgericht volgens de legende als thuis 
voor een Mariabeeldje dat tot drie keer toe terug 
naar het veld terug "tuimelde". Nu verkozen tot 
mooiste plekje van Zele. 
Auteur: Marc Coppieters 
 

Aan de tuimelaarskapel is er een eerste splitsing. 
De 5, 15, 22 en 30 gaan naar rechts, al de andere afstanden gaan naar links, maar 
alle afstanden blijven nu voor een tijd in de open natuur. De weg wordt vervolgd 
richting Heikant, alwaar er een rustpost is. Na de splitsing aan de tuimelaarskapel, 
volgt de 5km nog een stukje de tuimelaarsroute om zo terug te keren naar de start. 
De 5 km is toegankelijk voor rolstoelen. 
Na de rust keert de 9 km via de Vlasaard terug naar de startzaal. De 12 en 15 km 
maken eerst nog een kleine bocht via Maalderij Laureys om daarna, gelijklopend 
met de 9km, terug te keren naar de startzaal. 
Na de rust in Zele Heikant, gaan de 20, 22, 26 en 30 km verder via de Turfput rich-
ting Overmere donk, waar er thv de Bareldonkkapel een volgende rustpost is. 
De wandelaars die kiezen voor de 20, 22, 26 en/of 30 km afstanden, kunnen ook 
starten in de rustpost thv de Bareldonkkapel, al de andere afstanden kunnen enkel 
starten in de Zonnewijzer. 
Na de rust (Bareldonkkapel), maken de 26 en 30 km nog een lus via de Gratiebos-
sen. 
De 20, 26 en 30 km, gaan via de Turfput, Het broek, het schuitje, Kamers Hoek, 
Meerskant, Nonnenveld en de Rijkenhoek terug naar de startzaal. 
De Turfput en Het broek. 

 
De Turfput en Het Broek bevinden zich in een 
afgesneden Scheldemeander. Dit gebied vormt 
het laatste, min of meer ongerept half natuurlijk 
moerasgebied van het geheel van Overmere-
Donk. Vanaf het einde van de 17de eeuw werd 
hier turf gewonnen. 
Bron: Bogaert, Chris; De Meirsman, Reginald; 
Deneef, Roger; Duchêne, Helena; Lanclus, Ka-
thleen; Tack, Gui 
 

De 15, 22 en 30 km gaan via Bokslaar en het Everlaarsbos en rond een vijver die 
aangelegd werd om water op te vangen, en indien nodig te gebruiken door de 
brandweer ingeval van nood. Beide afstanden gaan verder naar de rust in Zele Hei-
kant. Na de rust volgt de 22 hetzelfde traject als de 26 km. 
De 15 km volgt, na de rustpost in Heikant, hetzelfde traject als de 12 km. 

https://www.routeyou.com/nl-be/user/view/82429/marc-coppieters
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5 km (werkelijk 4,9 km) 12% onverhard 
9 km (werkelijk 8,8 km) 7% onverhard 
12 km (werkelijk 12,2 km) 12% onverhard 
15 km (werkelijk 15,4 km) 31% onverhard 
20 km (werkelijk 19,4 km) 27% onverhard 
23 km (werkelijk 22,8 km) 40% onverhard 
26 km (werkelijk 26,2 km) 33% onverhard 
30 km (werkelijk 29,5 km) 48% onverhard 
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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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Helperslijst 36e Reynaerttocht te Zele op 10/4/22 

 

Uitpijlen 
Data en uren onderling af te spreken.  

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

Zaterdag 
Om 9 uur zijn we in de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen zijn welkom om alles klaar te zetten. Zo-

wel in de startzaal als in de controleposten.  

Zondag  

 
Aanwezig vanaf: 06:30 hr 
 
Algemene leiding: Marc Bellens 
 
Parkeerbeleid: Luc De Vos, Theo De Keuninck, Odette  Christians, Julien Iserbiet,  
Monique De Waegemaeker, Roger Vermeulen 
 
Inschrijvingen: Gilbert Devillers, Roos Buyst 
 
Secretariaat: Marcia Van Meervenne 
 
Bonnetjes: Anita Peleman,  Frank Van Acker 
 
Afstempelen: Kristel Van Britsom 
 
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers 
Pannenkoeken: Gonda Van Schoote, Marie-Louise Diericx 
Braadworsten: Luc Schelfaut,  Frans Mattheesens 
Warme dranken, keuken, afwassen: Danielle Van Raemdonck, Lydia Verhulst, Lutgart 
D’Hondt, Anita Rogiers, Annie Vaerendonck, Marina Boeckling, Christine De Maesschalck 
Bier en frisdrank:  Guido Meerschaert, Pierre De Witte, Rudy  Nimmegeers 
 
Afruimen: Clair Segers, Haider Khawaja, Theo De Keuninck 
 
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 , Danny Van de Merlen 

Startzaal: Basisschool De Zonnewijzer        

Kouterstraat 108, 9240 Zele 
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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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Aanwezig vanaf  07:15 hr 
 
Verantwoordelijken: Poppe Guido, Martine De Vriendt 
 
Bonnetjes en afstempelen: Carine Janssens, René Wuytack 
 
Catering: André Heynderickx, Clara De Wilde, Brigitta Vermeulen, Freddy Van Melkebe-
ke, Martine De Landtsheer, Alain Duymelinck, André De Prycker, Christiane Van Gaever, 
Chris Van Nuffel, Eddy Goffin, Rita Van De Velde 
 
 
 

 
 
Aanwezig vanaf  06:30 hr 
 
Verantwoordelijke: Anne Saint-Germain 
 
Bonnetjes, inschrijvingen en afstempelen: Patrick Peeters en Sabine Vingerhoets 
 
Catering: Eddy Rondelez,  Roos Rasschaert, Lena Van Coillie, Katrien Pede, Louis Van 
den Broeck 
 

Controle 1: Parochiezaal De Kring, Heikant 274 Zele 

Controle 2: Bareldonkkappel Donklaan 121, Overmere 
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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 

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 

 
 
 

GRONDWERKEN 

DE RIDDER THOMAS 
Niveleren – Afbraakwerken 

Vervoer 

0476/44.58.11 
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Vlaanderen wandelt lokaal in Belsele op 24 april 

De leden van De Reynaertstappers krijgen op deze tocht na scanning van hun 

lidkaart, een consumptiebon aangeboden door de club.  

 
Er is keuze uit 6, 8, 14, 15 en 20 km. 
 
Alle afstanden vertrekken vanuit de Klavers, Sint-Andriesstraat 4, Belsele. 
 

De 6 km (werkelijk 6.8 km) 33% onverhard 
 
Vertrekt in zuidelijke richting, naar 
het Hof van Belsele.  Voor de Belse-
lebeek gaan we linksaf en lopen een 
tijdje evenwijdig met de N70, tot 
wanneer we aan de tunnel onder de 
N70 komen, die gaan we onderdoor. 
Daarna volgen we de Malpertuslaan 
tot aan het paadje en gaan daar 
linksaf. Op het einde van Bruin De 
Beerlaan, gaan we rechtsaf, een 
paadje. Via het voetbalveld en de 
Bergstraat komen we in de Arke-
straat, onderweg komen we nog een 
wei met lama’s tegen. De Arkestraat 
volgen we tot aan de Waterschoot-
straat waar we linksaf gaan. Via de lage dijk, komen we in de Tiecelijnstraat die we 
volgen tot aan de tunnel onder de N70. Via de Hulstendreef komen we aan bij de 
startplaats. 
De 8 km (werkelijk 7.9 km) 40% onverhard 

 
Vertrekt in noordelijke richting, deze gaat 
naar de Stationswegel. Thv de Moortel-
hoekstraat steken we het spoor over. 
Vanaf daar wordt er een pad gevolgd 
doorheen de open velden. Tot aan de 
Gentstraat die we over steken. We gaan 
via verschillende paadjes en de Groen-
straat naar de Eikenlaan. Hier slaan we 
linksaf thv de passieve witte villa. Via de 
Kleemstraat en een pad komen we aan 
bij de Sint Barbara kapel. Hier gaan we 
linksaf de Heiakker in. Via de Sint-
Andrieswegel, gaan we naar Belsele-

dorp. Via de Molendreef en een paadje, komen we weer aan ons vertrekpunt. 
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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 

 

Café Rembrandt 

Danny De Smet 

Dorp 102 
9185 Wachtebeke 
 
09/345.80.56 
0499/38.86.97 
 
Dinsdag gesloten 
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De 13 km (werkelijk 13.0 km) 48% onverhard 
 
LET OP :OP DIT PARCOURS IS ER GEEN RUSTPOST VAN ONS 
 
De 13 km volgt de 8 km tot aan de 
Groenstraat en ipv af te slaan 
wordt de Groenstraat overgesto-
ken. Het pad wordt verder gevolgd 
tot aan de Eikenlaan, hier gaan we 
rechtsaf. In de Marktstraat gaan we 
linksaf, waar we de Molenbeek-
Paddeschootbeek een tijdje volgen. 
Anderhalve km verder gaan we 
linksaf en komen we terug in de 
Marktstraat. We gaan voorbij de 
Parochiekerk Sint-Job. In de Kruis-
straat slaan we linksaf en gaan te-
rug een paadje bewandelen. We 
volgen een hele eind de Wed. Vos-
wegel tot in de Goudenleeuwstraat. 

Hier slaan we linksaf in de Sinaaiwegel en komen voorbij de 
Boskapel, de wegel volgen we tot de Kouterstraat en via een 
andere wegel komen we in de Koutermolenstraat. Voor de 
Eindestraat gaan we rechtsaf zo naar de Vijverstraat en via 
het park van Belsele komen we  in de Kasteeldreef. We volgen 
de Belselebeek en via Belseledorp en Molendreef komen we 
weer aan de startzaal. 
 
De 15 km (werkelijk 14.7 km) 37% onverhard 
 
Dat is en combinatie van de 6 en 8 km. 
 
De 20 km (werkelijk 19.8 km) 43% onverhard 
Dat is een combinatie van de 13 en de 6 km.  

 

 



 

24 

 

          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 € 260 
 
 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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Uitpijlen 
Data en uren onderling af te spreken.  

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

Zaterdag 
Om 9 uur zijn we in de startzaal. Diegene die kunnen komen helpen zijn welkom om alles klaar te zetten. Zo-

wel in de startzaal als in de controleposten.  

Zondag  

 
aanwezig vanaf: 06:30 hr 
 
Algemene leiding: Marc Bellens 
 
Inschrijvingen: Gilbert Devillers, Roos Buyst 
 
Secretariaat: Marcia Van Meervenne 
 
Bonnetjes: Kristel Van Britsom, Alain Duymelinck 
 
Afstempelen: Marc Bellens 
 
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers 
 
Pannenkoeken: Gonda Van Schoote, Marie-Louise Diericx 
Braadworsten: Luc Schelfaut,  Frans Mattheesens 
 
Warme dranken, keuken, afwassen: Danielle Van Raemdonck, Lydia Verhulst, Lutgart 
D’Hondt, Anita Rogiers, Annie Vaerendonck, Christine De Maesschalck, Anne Saint-
Germain 
 
Bier en frisdrank:  Guido Meerschaert, Pierre De Witte,  Rudy  Nimmegeers 
Afruimen: Clair Segers,  Haider Khawaja, Theo De Keuninck, 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 , Danny Van de Merlen 

Startzaal: Polyvalente zaal De Klavers,  

Sint-Andriesstraat, Belsele 

Helperslijst Vlaanderen Wandelt 24/04/2022 
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Na twee jaar Coronaperikelen kunnen we eindelijk weer starten met onze busreizen. 
Omdat we toch wel veel “nieuwe” Reynaertstappers hebben mogen registreren, herhalen 
we hierbij nog eens de spelregels om deel te nemen aan onze busreizen. 
Dit is uiteraard ook te lezen op onze website www.reynaertstappers.be. 
 
De prijs is 10 € per volwassene en 7 € voor kinderen -12 jaar. Niet leden betalen13€ 
of 9 € voor kinderen. In dat bedrag is de prijs van de bus en het inschrijfgeld van de 
wandeling inbegrepen.  
   

Het bedrag kan vooraf gestort worden op rek. nr. BE48 979609928527    
van de Reynaertstappers met vermelding ‘busuitstap + opstapplaats’.  
Of kan ook op een eigen organisatie van ons.  
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 ge-
ven 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 !    

INFO over onze Busreizen 

Interesse om te komen helpen op één van onze tochten ? Contacteer Marcia   
(marcia.vanmeervenne@outlook.com voor alle vragen betreffende de openstaande 
posten. Leuke sfeer gegarandeerd !!! 
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Busreis naar Huizingen (Beersel) op 1 mei 

We nemen deel aan de Lewetocht van de vzw Wandelclub St.Pieters Leeuw. 

 

We vertrekken op de parking  Tweebruggenstraat 4, 9160 Lokeren om 7h45 en dan 
om 8h00 bij Van de Keybus in Belsele. 

 

Tocht beschrijving : 

 

De jaarlijkse lentetocht start traditiegetrouw vanuit Huizingen, een deelgemeente 
van Beersel, in de Groene Gordel rond de hoofdstad en meer bepaald in de Zenne-
vallei. Dit is de streek tussen het Zoniënwoud en de rivier de Zenne. Het landschap 
is heuvelachtig en doorsneden door talrijke beken en holle wegen. Het is ook een 
bosrijk gebied. Het grootste bos ervan is zeker Hallerbos met zo’n 600 ha op-
pervlakte. Dit bos maakte in de oertijd deel uit van het grote “Kolenwoud”, 
waaronder ook het Zoniënwoud en andere bossen uit de streek behoren. Het Hal-
lerbos is tot ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn immense tapijten van 
geurende, wilde hyacinten die bloeien eind april, begin mei. Dit schitterende, blauwe 
tapijt is weggelegd voor de wandelaars die kiezen voor de afstanden vanaf 21 km. 

  

     - De absolute blikvanger van deze tocht is ongetwijfeld het Provinciedomein van 
Huizingen. De parking, op slechts 400 m van de startzaal verwijderd, biedt plaats 
aan 800 wagens. Het park heeft een oppervlakte van 91 ha en is grotendeels be-
bost. Je vindt er percelen met bloeiende lentebloemen, een blindentuin, een 
roeivijver, een zwembad, een klein dierenpark, een hertenweide en speeltuinen 
voor verschillende leeftijden. Een ideale bestemming voor groot en klein. Het 
kasteel zorgt voor het sprookjesachtige karakter van het geheel. 
     - Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling ’58 in Brussel ontwierp land-
schapsarchitect Paul Dewit een rotstuin in het Provinciedomein van Huizingen. Ken-
merkend voor het ontwerp was de wilde natuur met waterpartijen en een unieke al-
piene plantencollectie. Na meer dan 50 jaar was het echter nodig om de tuin te res-
taureren. Deze werken zijn nu succesvol afgerond zodat de unieke rotstuin van 5 
hectare weer schittert en toegankelijk is voor het publiek. De rotstuin “Bloemendal” 
is een parel van de typisch Belgische tuinkunststroming “Le Nouveau Jardin Pit-
toresque” rond een klaterende bergbeek die natuurlijk en vrij van de helling stroomt. 
Een druppeltje water doet er 21 minuten over om de 36 hoogtemeters te overbrug-
gen. Aan de bron van de beek dondert het water over witgrijze kalksteenrotsen uit 
de Ardennen naar beneden. Leg alle rotsen in de tuin op een weegschaal en je telt 
1.027.000 kg rots. 
     - Het Provinciedomein is sinds 2017 ook een attractie rijker. Om de toekomst van 
het Brabants trekpaard veilig te stellen worden er in het domein vier trekpaarden 
(Christa, Jérome, Jarca en veulen Darko) ingezet in de publiekswerking. De 
paarden zijn attractie bij het ophalen van vuilnis, bij het water geven aan de planten, 
bij het slepen van bomen, bij het werken op het veld of op de weide. 
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Tussen het Provinciedomein en het Hallerbos worden de andere afstanden uit-
getekend. Het landschap bestaat er uit een lappendeken van weilanden, akkers en 
bosjes met links en rechts kabbelende beekjes. Door de vele hellingen krijgt de 
streek ook wel eens de naam van Brabantse Ardennen. 
 
De wandelaars van de 5 km blijven in het Provinciedomein en kunnen genieten van 
al het moois dat dit park te bieden heeft. Deze lus is geschikt voor rolwagens. 

 
Vanaf 11 km wandel je naar de rustpost van Dworp langs holle wegen, glooiende 
en kronkelende paadjes door het Krabbos en langs de Kapittelbeek. Begijnenbos, 
de Solheide en langs de Molenbeek. Na de rustpauze keer je terug naar de 
startzaal via het Provinciedomein langs de Molenbeek, door de Solheide en het 
Begijnenbos. Deze lus van 11 km gebruiken wij als basisomloop voor de langere 
afstanden. 
Wij bereiken de rustpost na 4.5 km. In de rustpost van Dworp hebben de wan-
delaars de keuze uit 2 lussen met eigen accenten en karakter: 

 
     - Lus van 7.8 km naar de “Solheide” richting Alsemberg. Wandelen langs lande-
lijke en glooiende wegen door de Elsemheide tot aan het Cultureel Centrum “De 
Meent” in Alsemberg. De terugweg loopt langs de vallei van de Molenbeek via de 
“Herisemmolen”. 
De Herisemmolen in Alsemberg (Beersel) is in ons land de laatste watermolen voor 
de productie van papier en karton die nog zijn inrichting heeft. De site van de pa-
piermolen en de oude kartonfabriek Winderickx is een zeldzame getuige van de on-
twikkeling van het papier en het karton in België. Al in 1306 was er sprake van een 
banmolen op de Molenbeek, die in de 16de eeuw werd omgevormd tot een papier-
molen. In 1858 schakelde de familie Winderickx over op de productie van karton. In 
1940 sloot de 'Cartonnerie Fr.-X. Winderickx' definitief de deuren. In 1979 werd het 
industriële complex beschermd als monument en samen met zijn omgeving als 
dorpsgezicht. Na jarenlange verwaarlozing, volgde in de jaren 1990 een ingrijpende 
restauratie. De inrichting als papier- en kartonmolen is nu weer compleet en opera-
tioneel. Een metalen bovenslagrad drijft de papiermolen aan; een kleiner houten 
bovenslagrad drijft de graanmolen aan. De Herisemmolen is nu een van de bel-
angrijkste sites op het vlak van de industriële archeologie in Vlaanderen. In het le-
vende museum kunnen bezoekers onder meer zelf papier scheppen. 
De lus heeft een Zuid-Amerikaans tintje door de inplanting van een Alpacaboerderij 
langs het parcours. Mits een beetje geluk kan je onderweg lama’s en vicuñas be-
wonderen. Totaal: 19 km. 

     - Lus van 9.6 km naar het Hallerbos, onze jaarlijkse klassieker. Wandelen door 
gebieden met klinkende namen zoals het “Keldergat”, “Dries”, het “Tranendal” en 
de “Kruisberg” naar het hartje van het Hallerbos met zijn tapijten van geurende 
wilde hyacinten, tot zover het oog reikt. Terugkeer naar de rustpost op een stukje 
van het volledig vernieuwde Hendrik Consciencepad langs de “Kapittelbeek” (ook 
“Steenputbeek” genaamd). Het Hendrik Consciencepad is het allereerste toeristisch 
beschreven pad in Vlaanderen. Het dateert van 1935 en is 12 km lang en loopt van 
Halle naar Beersel. Totaal: 21 km. 
 
De combinatie van deze 2 lussen onderling biedt de wandelaar nog de mogelijkheid 
om zijn wandeling uit te breiden tot een parkoers van 29 km. 
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De rustpost kan ook bereikt worden via een ander traject van 10.6 km dat speciaal 
uitgewerkt werd voor de lange afstandswandelaars. Dit traject leidt de wandelaars 
eerst naar de “Beemd” langs de oevers van de Molenbeek. Wandelen langs de 
sportvelden van Huizingen, door de “Tuinwijk” . Na de oversteek van de Al-
sembergsesteenweg, rustige paadjes in het Kruisbos, langs de gebouwen van het 
vroegere“Sanatorium”, landelijke paden tussen de weiden van een stoeterij, 
bosrijke paadjes die evenwijdig lopen met de E 19 die wij oversteken over de 
zwartgeblakerde autosnelwegbrug van “Drasop” om aan te sluiten bij het heentra-
ject van de basislus van 11 km in het “Krabbos” en “Kamerijk”. 

De wandelaars die het volledig uitgestippelde parkoers willen afleggen kiezen voor 
de wandeling van 35 km. 

De mooiste plekjes van de omgeving zijn verwerkt tot een harmonisch geheel, waar 
elke wandelaar en natuurliefhebber enthousiast terugkeert. 

  

https://www.reynaertstappers.be/wp-content/uploads/2021/10/Wandelclub-Sint-Pietsr-Leeuw.jpg


 

30 

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 

!!! DE REIS IS UITVERKOCHT en er wordt reeds gewerkt me een wachtlijst. !!! 

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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Op zondagmorgen 23 Januari zijn we stipt op tijd vertrokken richting ARZL, Pitztal, 
Oostenrijk. 
Vermits het zondag was, zagen we enkel op de parkings ontzettend veel vrachtwa-
gens.  Enkel de vele wegenwerken in Duitsland zorgden voor een (klein) probleem.  
We kwamen toe aan hotel Arzlerhof, rond 18:00, kregen onze sleutel op basis van 
ons vaccinatieattest en gingen naar onze kamers.  
We ploften onze valiezen neer en gingen ons vochtpeil in orde brengen in de bar 
van het hotel.  Daarna onze valiezen uitpakken en tegen 19:00 zaten we aan tafel 
voor onze eerste gastronomische maaltijd. 
Daarna legden we ons te slapen. 
 
Na een lekker ontbijt op maandagmor-
gen, vertrokken we om 9 uur met de bus 
voorbij St Leonard voor de wandeling in 
de buurt van de Riffelsee.  St Leonard is 
de laatste stad in het Pitztal.  Het Pitztal 
is 40 km lang, heeft 40 bergtoppen bo-
ven de 3000 m en heeft 40 watervallen... 
Het was een prachtige wandeling in de 
sneeuw, begeleid door een heerlijke zon 
en een toffe gids (Franz).  Tegen de 
middag kwamen we toe aan Biohotel Stillebach in Stillebach, waar we spaghetti 
bolognaise kregen.  Om 14:30 vertrok de bus terug naar het hotel, 
Daar stonden enkele versnaperingen klaar, maar ook het zwembad en de sauna 
konden op veel bijval rekenen. 
Na een lekker avondmaal en een heerlijke nacht begonnen we met een goed ge-
moed aan een nieuwe dag. 

 
Op dinsdag vertrokken we met de bus 
naar het Miemingerplateau.  Begeleid 
door de zon maakten we een heel 
mooie wandeling, deels in de sneeuw 
en deels op asfalt. We lunchten om 
13:00 in de MoosAlm in Mieming en 
stapten daarna nog een uurtje naar de 
plaats waar de bus ons stond op te 
wachten. Dit was in de buurt van de 
Pestkapelle. 
Er werden onderweg heel veel foto’s 
gemaakt van de door de zon besche-

nen besneeuwde bergtoppen tegen een staalblauwe lucht. 
 
Om 18:30 wachtte ons een galadiner en konden we alweer een toffe, zonnige dag 
op een mooie manier afsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag Winterreis 23 tot 30 januari 2022 
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Op woensdag vertrok onze bus om 9:30 naar Zams.  We parkeerden onze bus op 
een parking buiten de stad.  Onze wandeling begon vanaf 
daar en ging via een stijgende asfaltweg (de Jakobsweg) 
naar ons middagmaal (Gasthof & KlÖlsterle, Kronburg).  
Een mooi verzorgd hotel/restaurant. We kregen elk een 
groot bord met twee (2) uit de kluiten gewassen schnitzels 
en veeeel frieten.  Na deze copieuze maaltijd vertrokken 
we terug naar Zams.  Er waren nog een paar pittige klim-
partijen bij en dan ging het, over asfalt, terug naar bene-
den.   
Moe maar tevreden bracht Jonas ons terug naar ons hotel. 

Na een heerlijk avondmaal was er nog een fakkeltocht voorzien die vertrok aan de 
voordeur van het hotel.  Franz, onze gids, begeleide ons met onze fakkels door het 
dorp.  Bij aankomst terug aan het hotel kregen we een Glühwein aangeboden door 
Franz, de baas van het hotel.. 
 
Op donderdag reden we met de bus naar Imst. Vanaf Linserhof begon de wande-
ling die ons naar Hoch Imst bracht (op1500 meter).  We namen daar de kabelbaan, 
stapten over in het Middenstation en gingen met de volgende kabelbaan tot 2020 
meter.  Daar genoten we van een prachtig panorama!   

We namen de kabelbaan terug en stapten uit in het Middenstation waar we lekker 
aten in de Untermarkteralm.  Van daaruit ging het voor de liefhebbers nog een stuk 
terug omhoog tot aan de Latschenhutte.  Langs de andere kant van de hutte kwa-
men we terug aan de Untermarkteralm waar degenen die niet mee gingen wande-
len, ons vervoegden.  Jonas bracht de bus tot aan de skilift zodat we niet ver meer 
moesten gaan..  We stapten op en reden naar het Arzlerhof. 
Om 17:00 was het, voor de liefhebbers,Eisstockschiessen, op kunstijs in de tuin 
van “ons” hotel. 
Anderen gingen naar het dorp, of zwommen,  of namen een sauna of.....   
Het Eisstockschiessen had weinig succes.  Marc en Linda wonnen de trofee. Profi-
ciat! 
 
Op vrijdagmorgen werden we wakker met een bewolkte hemel.  De zon die ons alle 
dagen voordien had begeleid en verwarmd, had het laten af weten.  De bus vertrok 

om 9:15 naar het Oetztal . We stopten in Niederthai, waar on-
ze wandeling begon. Het was een mooie en pittig stijgende 
sneeuwwandeling.  Deze bracht ons naar de Larstighalm waar 
we een lekkere goulashsoep verorberden.  Daarna gingen we 
dezelfde weg terug, maar deze maal daalden we, dus waren 
we rapper bij de bus. Degenen die nog wat wilden stappen, 
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gingen met Franz op tocht, de anderen reden verder met de bus naar Oetz om te 
shoppen, koffie te drinken of….. Wanneer ook de wandelaars in Oetz toekwamen, 
was er nog even tijd om wijn te kopen in Mpreis voor Marc.  
En, raar maar waar, de sneeuw en regen die voorspeld waren bleven uit, en de zon 
kwam af en toe toch piepen. 
 
Op zaterdagmorgen, onze laatste dag, reden we naar See-
feld.  De zon was ons weer van de partij maar de wandelweg 
van de Vredesklok naar Seefeld was geblokkeerd omdat er 
langlaufwedstrijden bezig waren.  Het alternatief was deels 
allemaal achter mekaar op de rijweg en soms een stukje in de 
natuur.  Kortom geen leuke en/of veilige wandeling.  Toege-
komen in Seefeld stonden onze paardenkoetsen al te wach-
ten.  We kregen warme dekentjes op onze knieën en de paar-
den schoten in gang.  Na een tocht van een uurtje waren we 
terug.  We wandelden naar de Sportalm waar we een halve kip met frieten kregen 

als lunch..  Lekker, maar veel…. 
We hadden nog een paar uurtjes tijd in Seefeld en 
daarna terug de bus op naar 
ons hotel, waar we de valie-
zen gingen inpakken. 
Om 18:30 hebben we in de 
pianobar met z’n allen onze 
laatste aperitief gedronken 
en dankwoordjes uitgespro-
ken aan Marc, Jonas, Franz. 
Om 19:00 stond ons avond-

maal te wachten. 
 
Op zondagochtend om 6:30 stonden onze valiezen aan de bus, we ontbeten om 
7:00 en vertrokken om 7:50 naar huis waar we toekwamen rond 18:30. 
 
Met dank aan Jonas en Marc die ons veilig thuisbrachten en speciaal aan Marc voor 
het inrichten van deze mooie reis! 
 
Lutgart 
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ? 

Datum Naam Organisator  

27-12-2021 De Colliemolen Oostnieuwkerke 1 

31-12-2021 Kreketrekkers Kortemark 3 

02-01-2022 Euraudax België 1 

03-01-2022 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 4 

06-01-2022 K.W.S.V. De Rakkers vzw 4 

09-01-2022 Wsv Club 76 Merksem vzw 25 

10-01-2022 VV Goldenstar Borgloon 2 

15-01-2022 Wandelclub Koekelare vzw 3 

16-01-2022 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 5 

16-01-2022 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem 5 

22-01-2022 IJsetrippers vzw 4 

22-01-2022 De Spartastappers Ardooie vzw 1 

22-01-2022 Flanders Trails 7 

23-01-2022 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 11 

23-01-2022 Wervikse Wandelsport Vereniging 2 

24-01-2022 W.C. Aviat Sint-Truiden vzw 1 

29-01-2022 De Randstappers 18 

30-01-2022 Wsv Schelle vzw 28 

30-01-2022 De Lachende Wandelaars Aalter 9 

30-01-2022 Padstappers Geraardsbergen vzw 11 

30-01-2022 Wandelclub Cracks Wolvertem 8 

05-02-2022 Samen Uit Samen Thuis vzw 6 

05-02-2022 De Trekvogels Boekhoute vzw 48 

05-02-2022 Euraudax België 1 

05-02-2022 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje 1 

06-02-2022 Samen Uit Samen Thuis vzw 2 

06-02-2022 De Wase Steinbockvrienden 20 

07-02-2022 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1 

10-02-2022 WSV Wandelend Paal vzw 1 

12-02-2022 WSV Horizon Donk vzw 2 

12-02-2022 WSV Horizon Opwijk 33 

12-02-2022 Wandelclub D&A 10 

13-02-2022 Wandelclub De Lachende Klomp 112 

13-02-2022 Reigerstappers Vinderhoute vzw 5 

13-02-2022 Halfoogstvrienden Bellingen 4 

13-02-2022 Spoetnikstappers vzw 2 

16-02-2022 WSV Egmont Zottegem vzw 4 

17-02-2022 Wandel Mee Brueghel vzw 1 

19-02-2022 Omloop Kluisbergen vzw 4 
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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  


