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Woordje van de Voorzitter. 
 
 
Beste Reynaertstappers, 
 
Bij het schrijven van dit voorwoord gaan de temperaturen lichtjes 
boven de 30°C, een ideaal wandelweer kan je dit niet noemen. Wel 
een groot voordeel: het blijft droog, goed voor de wandelaars maar 
voor de natuur is dat geen al te goed nieuws. 
 
Ondertussen is de 4

de
 Runners Lab Walk Classic achter de rug. 

Runners Lab was voor de 3
de

 maal in rij sponsor van de T-shirts, 
deze keer waren het blauwe van kleur.  
Er waren 1441 deelnemers, waarvan er 177 deelnamen aan de 50 
km.  
 
Dit jaar kregen we veel lovende woorden over de Runnerstocht. De 
reacties waren allen positief: de organisatie, de bevoorrading, sfeer 
onder de wandelaars zelf en de meeste over het parcours; dit was 
een schot in de roos. Zie verder in de nieuwsbrief. 
De positieve reacties zijn te danken aan alle medewerkers die die 
dag en de dagen ervoor het beste van hunzelf hebben gegeven:  
 
BEDANKT DAARVOOR. 
 
In de nieuwsbrief staan ook een paar commentaren die gesprok-
keld werden op het internet en andere bronnen, er is ook een colla-
ge gemaakt van een paar foto’s die lukraak werden gekozen.  
 
Ook de zomerreis, van 10 juli tem 17 juli, is ondertussen al achter 
de rug. Volgens de  de verslagen en de foto’s die ik heb gezien, 
moet het wel een leuke bedoening zijn geweest. Bedankt Patrick 
en Sabine voor de organisatie. Zie verder in de nieuwsbrief. 
 
Er staat de komende maanden nog heel wat op het programma, we 
hebben nog twee voorkeurtochten, ééntje bij de Schooiers en de 
tweede bij de Smokkekaars. 
 
Er staan ook nog twee uitstappen met de bus op de planning, de 
laatste in oktober is die naar Westerlo. 
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En een dikke maand ervoor, op 11 september, is er de verrassings-
tocht: een wandeling, lijkt zo een beetje als “blind gekocht”, hier is 
het ook zo ongeveer, ge gaat wandelen, maar ge weet niet echt 
naar waar. Iemand die houdt van wandelen in de natuur, die moet 
eigenlijk mee. Op alle parcours is meer dan de helft onverhard ter-
rein. Er is plaats voor 58 personen, maar vol is vol.  
Deze uitstap is verschillend met de gewone busuitstappen, naar 
een bevriende club en aldaar een uitgepijlde wandeling doen, dit is 
hier niet het geval.  
Alles staat beschreven verder in deze nieuwsbrief.  
 
15 oktober is er ons helpersfeest, daar de Palermo terug open is 
gegaan, gaan we terug naar daar. Met het gekende scenario, eerst 
een wandeling en daarna de voeten onder tafel. 
 
And last but not least, is er nog onze herfsttocht, op 29 oktober, we 
vertrekken in de Klavers te Belsele. Daar we op vrijdag de zalen (3 
stuks) moeten klaar zetten vragen we een paar extra personen die 
zich kunnen vrijmaken, een paar van onze vaste personen moeten 
die dag op hun werk zijn. Alles verder in de nieuwsbrief. 
 
We proberen ook om de volgende nieuwsbrief tegen de Herfsttocht 
af te krijgen. 
 

 
 

Marc 

Ver.Uitg.-secretariaat: Gilbert Devillers, Schaliehoevelaan 12, 2530 Boechout  

IN DEZE EDITIE 
 
1. Secretariaatnieuws 
2. Wat te doen bij een on-      
 geval 
3. Verjaardagen (Juli/Aug) 
4. Verjaardagen (Sep/Okt) 
5. Privacy Verklaring 
6. Nieuws van de Sportraad 
7. VKT De Schooiers op 
 Zaterdag 20/8 
8. Verrasingstocht op 11/9 
9. VKT De Smokkelaars op    
 25/9 
10.Helpersvergadering op 
 15/10 
11.Busreis naar Westerloo 
 op 23/10 
12.8e Herfsttocht in Sinaai 
 op zaterdag 29/10  
13.Winterreis 2023 
14.Verslagen 
 - Zomerreis 2022 
 

September 

2022 

N°4 

Reynaertstappers VZW 
Filip De Pillecynlaan 47 

9111 Belsele 
Onze website 

Reynaertstappers op facebook 
marc_bellens@hotmail.com 

+32 486795248 

8e Herfsttocht 
Op 

 29 Oktober 2022 

https://www.reynaertstappers.be/
https://www.facebook.com/groups/188364001257995
mailto:marc_bellens@hotmail.com


 

4 



 

5 

Secretariaat Nieuws 

Op 13 mei is Maria De Cleene overleden. 
 
Zij was de moeder van Daniël Steveninck en de schoon-
moeder van Maria Van Acker. 
 
*********************************************************** 
 
Innige deelneming vanwege het bestuur en alle  
leden. 

Rosalie Van Dijk, Marino Rombout, Kelly Looghe, Petra 

Berghgracht, Kitty De Waele, Peter De Vriese, Sandra 

Lenoir, Danny Lambrecht, Sita Lambrecht, Adelheid Rijk, 

Freja Van Acoleyen.  

Welkom bij de Reynaertstappers vzw.  

We hopen dat jullie je snel thuis voelen in onze club. 

Wandelsport voor jong en oud!  
 
Mag ik met trots onze 3 oudste leden even voorstellen...  
Hilda Hendrickx is in juli 90 jaar geworden. Wat was ze blij 
op onze Runners Lab tocht dat ze eindelijk na die coro-
naperiode eens terug buiten kon! Zoals altijd kwam ze met 
de trein vanuit Antwerpen. Afgestapt in Lokeren was ze even 
wat verkeerd gelopen waardoor ze reeds 3 km had toen ze 
aan de startzaal arriveerde. Daar was dus haar eerste rustpost. 
Hilda koos ervoor de 7 km te wandelen welke zonder rust-
post was. Geen probleem vertelde ze me, zet ik me wel even 
neer in het gras. Terug aangekomen aan de startzaal nam Hil-
da haar nodige rust en wandelde daarna terug naar het sta-
tion.  
 
René Wuytack blaast in december 90 kaarsjes uit. Wandel-
tochten lukken voor hem niet meer zo goed maar op elke 
wandeling van ons is hij altijd aanwezig. Op rustpost 1 zit hij 
naast Karin en geeft hij met veel plezier iedereen die wil een 
stempel. René is dus één van onze vaste vrijwilligers waarop 
we altijd kunnen rekenen.  
 
De laatste in deze top 3 is José Elinck. In maart 2023 zal 
ook José 90 worden. José kennen we als onze vaste PPT-
maker. Voor elke wandeling maakt hij er een waarvan hij 
steeds pareltjes maakt.  Ook op sportief gebied is José nog 
steeds op pad en wandelt hij met veel plezier menig wan-
delaar voorbij.  
 
Hilda, Réne en José, ik weet zeker dat er velen bij het lezen 
van dit bericht zullen hopen dat ze jullie mogen achterna 
doen. 
Marcia 
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Wat als je een ongeval hebt naar, tijdens of op terugweg van een wandeling 
als lid?  
 

Surf naar: https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze
-verzekering 

 
Ga naar de zin: Leden van onze sportfederatie kunnen de ongevalsaangifte 

HIER downloaden. Klik op de oranje HIER ( zie pijl) 

 
Er gaat dan een PDF open die je kan bewerken. Vul alle velden in en stuur het 

document door via de knop ‘verzenden’  (knop staat onderaan het formu-
lier).  Indien men de verplichte velden niet allemaal ingevuld heeft (staan in 
het rood gemarkeerd), dan krijgt men een foutmelding en kan men het for-
mulier niet doorsturen. Sla op op je PC!  

Weetje: Voor het lidnummer moet je 3 nullen zetten, anders wordt het niet aan-
vaard.  

De aangifte stuur je, samen met het medisch attest van de behandelende ge-
neesheer, door via mail aan aangifteLO@ethias.be. Of klik op het oranje 
mailadres waar de pijl staat.  

 
 

 
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.  
 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze-verzekering
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze-verzekering
mailto:verzekeringen@wandelsport.be
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Verjaardagen 
Juli 

Augustus 

Reeds voorbij maar toch 

Nog een gemeende 

Linda De Baere 1 

Ronny Van Hove 2 

Marleen Vlegels 2 

Louis Vandenbroucke 3 

Alain Duymelinck 5 

Paul Ongena 5 

Rosalie van Dijk 7 

Camiel Jacob 8 

Linda De Maesschalck 10 

Albert Bundervoet 11 

Eddy De Meersman 12 

Catherine Laureys 13 

Rita Audenaert 13 

Etienne De Vylder 14 

Maria Van Acker 15 

Dirk Lucas 16 

Odette Christiaens 16 

Cansu De Kegel 17 

Hilda Hendrickx 19 

Gerda Nimmegeers 19 

Danny D'Hooghe 21 

Martine Hauwaert 21 

André Christiaens 21 

Kristophe Lesire 21 

Marie Rose Buyst 22 

Christina Brokken 22 

Peter Michiels 23 

Danny Lambrecht 24 

Thierry De Roos 25 

Leo De Boelpaep 26 

François Verhulst 26 

Pascal Buyle 26 

Francois Mouha 27 

Kevin Boon 28 

Irène De Maesschalck 31 

Willem Van Der Auwera 1 

Gerrit De Cock 2 

Rita Van Hecke 3 

Lydia Bracke 3 

Vicky Goossens 5 

Johan Van Oevelen 6 

Gerda Van Eyck 6 

Luc Ott 7 

Diane Audenaert 8 

Jurgen Van Ransbeeck 8 

Etienne Eggermont 10 

Jean-Pierre De Cnijf 11 

Rudiger Thierens 12 

Alfons Smet 12 

Monique De Waegemaeker 12 

Ingrid Laureys 12 

Lennert Iserbiet 13 

Dirk De Cubber 14 

Roos Rasschaert 15 

Anja Demarey 16 

Hilde Staes 16 

Marleen De Rechter 16 

Adelheid Rijk 16 

Sabine Vingerhoets 17 

Eva Van de Velde 17 

Danny Van Durme 19 

Annie Van de Voorde 19 

Marleen Van Beylen 20 

Paul Colman 21 

Els Van Grembergen 22 

Marc Mertens 22 

Wendy Remon 22 

Annemarieke Smet 22 

Luc Schelfaut 23 

Marie-Paule De Messemaeker 26 

Dirk Daeleman 26 

Mieke Vervaet 28 

Danny Van Haevere 31 
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Verjaardagen 
September 

Oktober 

Cesar Vlassenroot 14 

Ignace Vercauteren 14 

Marie-Jeanne Ryckaert 15 

Delphine De Wilde 15 

Romy Aerens 15 

Kristof Staes 15 

Christiane Van Gaever 16 

Cindy Puts 16 

Hilde Martens 16 

Johan Verdonck 16 

Jerry D'Hollander 18 

Juliette Nonneman 19 

Ludo Huysmans 20 

Karin De Kerpel 20 

Staaf De Maere 20 

Sita Lambrecht 21 

Chris Van Uytfange 23 

Luc De Vos 23 

Rony Selis 24 

Rita Van De Velde 24 

Dirk Verdonck 24 

Linda Devriese 24 

Martine De Kerf 24 

Paul Metdepenningen 25 

Roger Heyman 26 

Yves Burgelman 27 

Rita Smet 28 

Rita Vannoote 29 

Chantal Bonte 29 

Peggy Van Hove 29 

Anneleen Seys 29 

Clementine De Clerck 30 

Denise De Landtsheer 30 

Margaretha De Munck 1 

Marcel Kersemans 3 

Ginette D'Hossche 4 

André Schippers 4 

Silvie Van der aa 4 

Nicole Van de Voorde 5 

Ann Piessens 6 

Jacques D'hooge 6 

Josée Schepens 7 

Emilienne Van Langenhove 7 

Frans Buyse 7 

Marc De Maesschalck 7 

Claudine De Vylder 7 

Kelly Looghe 7 

Willy Van Waeyenberghe 8 

Freddy Vincke 9 

Andries Van Boxlaer 9 

Jürgen Dhaeze 9 

Peter Pieters 11 

Sandra Lenoir 11 

Lutgarde Coussens 13 

Christiana De Daele 13 

Joeri De Backer 13 

Rene Peleman 15 

Rita Bultinck 16 

Martine De Greyte 16 

Lisette De Meuleneir 17 

Rita De Cock 17 

Erik Fiers 17 

Martine De Vriendt 20 

Lieve Van Damme 20 

Jozef Slaets 23 

Annie Audenaert 23 

Denise Van De Velde 23 

Patrick Spildooren 23 

Peter Van Puymbroeck 24 

Guido Lauwereijs 25 

Eddy Audenaert 27 

Marina Boeckling 27 

Yvan De Windt 27 

Ria De Cauwer 28 

Kitty Dewaele 28 

Paul Verbeke 30 

Monique Ruyssinck 31 

Marc Bellens 2 

Jan Van Avermaet 2 

Paul Van Damme 4 

Tom Vercauteren 4 

Andre Roels 6 

Christine Ongenae 6 

Brenda D'Hossche 6 

Christiaan De Schepper 6 

Lutgarde De Maeyer 7 

Rudy Nimmegeers 8 

Isabel Van Heddeghem 8 

Freja Van Akoleyn 10 

Luc Van Durme 10 

Hugo Vercammen 10 

Berlinde De Vos 10 

Inge Van den Velde 10 

Jeannine Hofman 11 

Walter Imschoot 11 

Lutgart D'Hondt 12 

Nicole Schepens 13 

Marc Van Wichelen 13 

Eric Robberecht 13 
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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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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 !!! 

Beste sportliefhebber, 
  
De sportraad organiseert voor de tweede keer het Sportgesprek, een jaarlijks 
weerkerend inspraakmoment voor ALLE sporters van groot Sint-Niklaas. 
   
Samen met jou willen wij op een informele manier nadenken over sport, sportbele-
ving en andere sport-gerelateerde thema’s in onze stad en deelgemeenten. 
Met een drankje en een hapje erbij kunnen we gedachten uitwisselen.   
  
Een uitnodiging en affiche met meer details mag je begin september verwachten. 
Om zoveel mogelijk (individuele) sporters te bereiken, willen we je verzoeken deze 
te delen met jullie leden. 
  
Noteer alvast in je agenda 
Vrijdag 14 oktober 2022 om 19.30 uur @ de nieuwe receptiezaal van het Stad-
huis Sint-Niklaas 
  
We wensen je alvast een sportieve en/of rustgevende zomer toe.  
Tot op het Sportgesprek!  
  
Namens de sportraad, 
Peter Van Lijsebetten (voorzitter), Maxine Vandorpe (secretaris) 
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Voorkeurtocht bij De Schooiers in Wichelen op 20 augustus 

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 ! 

We nemen deel aan de “Schooierstocht”  
 
START: GIBO “De Meander” - Margote 114 - 9260 WICHELEN  
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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 
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Verrassingsuitstap met de bus naar …. op 11 september 

Algemeenheden: 
 

We willen eens iets anders proberen 
met de busuitstappen. Als het mee-
valt gaan we dat nog wel eens orga-
niseren, maar eerst het resultaat van 
dit afwachten. 
Vertrekuren en uur van terugkeer zijn 
hetzelfde als anders. 
Aldaar is  het mogelijk om in groep te 
wandelen, volgens gekozen afstand, 
of alleen. Alle parcours, die we uitge-
stippeld hebben zijn gemaakt via de 
knooppunten, iedereen krijgt ook een 
plannetje met de te volgen knooppun-
ten mee. 
 

Vertrekuur en -plaats:  
 

om 07.45 hr aan de Brico in Lokeren, Tweebruggenstraat. 
om 08.00 hr aan de Van Den Keybus in Belsele, Hulstendreef. 
 

Onderweg naar …: 
 

De busrit duurt ongeveer ander halfuur. Onderweg wordt de bestemming be-
kend gemaakt. 
Ook de plannetjes worden uitgedeeld.  
 

Aangekomen te …:  
 

Daar is er de mogelijkheid om iets te drinken, de club betaalt de eerste con-
sumptie. 
 

Wandeling: 
 

Het is mogelijk om te kiezen uit verschillende afstanden: 
5, 11, 14, 15.5, 20.5 en 25 km, Op 
alle afstanden is er iemand van de 
club die de weg kent of ervaring heeft 
met knooppunten. Het is mogelijk om 
met die persoon mee te gaan en zo-
doende in groep te wandelen. Maar 
alleen of in kleine groepjes, het par-
cours afleggen is ook perfect moge-
lijk. 
Alle afstanden zijn verkend door een 
paar personen van de club. De par-
cours zijn heel licht golvend. 

 
 
 



 

14 

GARAGE CARROSSERIE 
Dirk Van Der Voorden 

Doorslaardorp 78 
9160 Lokeren (Doorslaar) 

Tel.: 09/348.25.35 
Garage.dirkvdvoorden@telenet.be 



 

15 

Het is voornamelijk een natuurwandeling. Alle afstanden zijn voor meer dan 
de helft op onverharde wegen/padjes. Er zijn meer dan voldoende banken 
onderweg. Het is ook mogelijk om iets te nuttigen (drinken/eten) onderweg. 
 

Terugkeer: 
 

Vertrek om 16.00 hr met de bus. Kan ook iets vervroegd worden indien ieder-
een aanwezig. 
 

Inschrijving - kostprijs: 
 

Hetzelfde principe als bij de busuitstappen, inschrijven bij Kristel, kostprijs 10 
€ voor leden, niet leden 13 €. 
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van je gratis busuitstap, als je twee-
maal hebt geholpen. 
 

Slot: 
 

Enkel een ideaal wandelweer op 11 september is nodig.  
. 
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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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Voorkeurtocht bij De Smokkelaars in Stekene op 25 september 

We nemen deel aan de “35e Helletochten”  
 
START: Zaal ’t Helleken, Preekeplein 8, Stekene  
 
6-12-17-24-30 km  tevens is er ook een rolstoelenparcours voorzien.  
 
Naar gelang de afstand dat je kiest wandel je langs het waterwinningsgebied, de 
Klingse bossen, Bekaf en het Stropersbos. Onderweg zijn ook de nodige rustpost
(en) voorzien. 
 
We verwelkomen jullie graag. Inschrijven tussen 7 en 15 uur. 

 
De naam “Helletochten” is ontleend aan de wijk van waaruit gestart wordt, te weten 
De Hellestraat met als startplaats ’t Helleken. 
 
 

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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          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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Helpersvergadering op zaterdag 15 oktober 2022 + Voorwandeling 

Zoals voorbije jaren organiseren we ook dit jaar een etentje om onze vrijwilligers te 
bedanken voor hun bijdrage tot het succes van onze tochten. 
 
Dit jaar keren we terug naar de Palermo, deze is terug open gegaan.  
 
Vertrek wandeltocht op de parking tov de Palermo, Kouterstraat 111, Zele,  
afstand is 10 km, vertrek om 14.30 hr. Onderweg voorzien we een drankje (koffie/
water) en een kleine versnapering.  
Alle vrijwilligers, ook diegene die niet meewandelen, worden verwacht 
tegen17.30hr, in zaal Palermo.  

 

MENU  

 

Aperitief : Cava of … 

 

Voorgerecht : Zalm Bonbon met garnaaltjes en mayonaise + broodje  

 

Hoofdgerecht : Kalkoenfilet met rode bessen saus en groentepallet  

 

Dessert : Is met vers fruit  

 
Niet helpers betalen voor dit feest 35 euro.  
We hopen die dag alle medewerkers te mogen verwelkomen.  
Gelieve tijdig, ten laatste op 01 oktober 22, aan de voorzitter te laten weten of je 
mee komt wandelen en/of je naar het aansluitend helpersfeestje komt.  

 
PS.: verwittiging voor enkel wandelen, is twee dagen op voorhand genoeg. 
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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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Busreis naar Westerlo op zondag 23 oktober 2022 

 

De Herentalse wandelclub nodigt  ons voor de 33
ste

 maal uit om te komen wandelen 
in Westerlo. Het bestuur heeft nogmaals een prachtige wandeling uit hun hoed ge-
toverd. De groene parel der Kempen met zijn kastelen, prachtige beukendreven en 
talrijke natuurgebieden .. Twee imposante kastelen en de Grote Nete. Je volgt de 
meanderende rivier in de natuurgebieden het Riet en de Kwarekken. Voorbij de 
wandelbrug beland je in de eindeloze dreven van de Beeltjes, met zelfs een kruis-
punt van 8 dreven. Het driehoekige marktplein van Westerlo charmeert met z'n eeu-
wenoude gerechtslinie en statige burgerwoningen.  

Startplaats: Ontmoetingscentrum  Zoerle Parwijs   
                     Smissenhoekstraat nr  11 2260  Zoerle Parwijs (Westerlo)  
 
Alle afstanden starten in het Ontmoetingscentrum Zoerle- Parwijs.:  
  

5 km : gaat naar het Boswachters huisje ( rust, wc en drinken, geen controle 
post), en gaan terug via de Beeldekens naar de startzaal.  
  
7 km : zelfde als 5 km maar gaan langs de Wandelster in het midden van de 
Beeldekens  
  
10 km : zelfde  als 7 km maar maken nog een ommetje langs het “kasteel van gra-
vin Jeanne de Merode” en het park (huidig gemeentehuis ).  
  
15 km : start Ontmoetingshuis en gaan via Gooreinde en de Beeldekens  naar de 
parochiezaal te Westerlo. Hier is een rustpost, wc en drinken in de café van de  pa-
rochiezaal .,geen controle post. Daarna langs Kwarekken terug naar de startzaal. 
 
20km : zelfde als 15km. Maar ze gaan na de parochiezaal te Westerlo, naar de con-
trole post in Bergom  (onder de toren).langs de Kaaibeekbrug en het natuurgebied 
de Hertberg terug naar de startzaal.  
 
25km : zellde als 20km maar maken een extra toertje in Hertberg  en terug naar de 
rustpost Onder de Toren  
 
30km :  zelfde als de 20km maar een extra toer van 10km naar  Kipdorp  en gaan 
terug naar de kontrolepost Onder den Toren .  
              
Er zijn maar 2 controleplaatsen waar u door de vrijwillige helpers van HWC  be-
diend  wordt met dank en gebak: de startzaal in Zoerle Parwijs en Onder den Toren 
te Bergom . Hier kunnen consummaties bekomen worden  aan de gewone prijs .  
.  
De rustposten in het Boswachtershuisje en de Parochiezaal Westerlo worden 
uitgebaat door de eigenaars volgens de prijzen en regels van de horeca, dus is er 
geen catering van de HWC.  
  
 
We vertrekken op de parking Tweebruggenstraat 4, 9160 Lokeren om 7h45 en dan om 8h00 
bij Van de Keybus in Belsele.. Om 16h00 vertrekt de bus terug richting Waesland. 
 
 



 

22 

KASTEEL EN BOSSEN DE MERODE 
 
Het verhaal van de adellijke familie de Merode begint in een klein Duits dorp tussen 
Aken en Düren: Merode. Op het einde van de vijftiende eeuw, na een lange juridi-
sche strijd met de familie Van Wezemaal, werd Jan II de Merode heer van Wester-
lo. Het kasteel langs de Grote Nete kwam daarmee in handen van de familie de 
Merode. De ijzerzandstenen donjon of woontoren, is het oudste deel van het kas-
teel. Met een grondoppervlak van 18,60 x 15,30 meter is het een van de grootste 
van het land. In de zestiende eeuw werd de binnenkoer aangelegd en kreeg het 
kasteel zijvleugels en hoektorens. Het neerhof met hoeve, bedrijfsgebouwen en 
dienstvertrekken voor het personeel en soldaten dateert uit de zestiende en zeven-
tiende eeuw. Verbouwingswerken in de achttiende eeuw maakten van het kasteel 
een meer aangename plek om te wonen. Momenteel wonen prins Simon de Mero-
de, afstammeling van het oude geslacht de Merode, en zijn gezin in het kasteel. 
 
NIEUW KASTEEL JUFFROUW JEANNE  
 
Gravin Jeanne de Merode was voorbestemd voor een leven in de schaduw van 
haar mannelijke familieleden. Ze ontpopte zich echter als gulle weldoenster in de 
streek van Westerlo en Averbode. Liefdadigheid was niet zomaar een tijdverdrijf 
voor haar. Ze financierde mee de bouw van de parochiekerk en pastorie in Heultje. 
Later betaalde ze voor een meisjesschool, klooster, parochiezaal en tapijtweverij. 
Dat Heultje op de kaart werd gezet dankzij de gravin is dan ook niet overdreven. 
Bovendien was ze best eigenzinnig en koppig. Op haar vijfenvijftigste besloot ze 
om een nieuw kasteel te bouwen, helemaal voor zichzelf. Ze bleef immers haar he-
le leven ongehuwd. Het nieuwe kasteel moest de tegenpool vormen van het oude 
familieslot langs de Grote Nete. De architect tekende een vooruitstrevend ontwerp 
voor een kasteel in neogotische stijl, een hovenierswoning, portierswoning en an-
dere dienstgebouwen in het park. Al na twee jaar was het kasteel klaar en kon juf-
frouw Jeanne samen met haar personeel verhuizen. In 1944 werd Jeannes droom 
om in het kasteel te sterven aan diggelen gegooid. De Duitse bezetter eiste het 
kasteel op en binnen achtenveertig uur moest ze haar kasteel verlaten. In de laat-
ste oorlogsjaren heeft het kasteel zwaar geleden. De volgende decennia keerde de 
rust weer en boden de zwartzusters er onderdak aan bejaarde priesters. In 1973 
kocht de gemeente het kasteel en richtte het in als gemeentehuis. 
 
DE KWAREKKEN  
 
De Kwarekken is een laag gelegen, drassig gebied op de rechteroever van de Gro-
te Nete. Vroeger waren er vooral hooilanden, maar sinds 1960 is het sterk verbost. 
De Laak, Kwarekkenbeek en Zeptloop doorkruisen het gebied. De Kwarekken wor-
den gevoed met grondwater van de hoger gelegen Asberg en Beeltjens. Door de 
verhoogde Netedijken is natuurlijke overstroming niet meer mogelijk. De afgelopen 
jaren werden heel wat dennenbomen gekapt om open plekken en vennen te her-
stellen. Bij het beheer wordt er gestreefd naar een mozaïek van gras, struweel en 
bos. Dit zorgt voor voldoende variatie zodat meer planten- en diersoorten er hun 
plekje vinden. De afwisseling in het landschap oefent een grote aantrekkingskracht 
uit op vogels, vleermuizen en insecten. verjaagd. 
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De BEELDEKENS 
 
De Beeltjens mag je gerust de achtertuin van Westerlo noemen. Vooral in het weekend ge-
nieten wandelaars en joggers er van de natuur en het landschap. Heel typisch is het patroon 
van de dreven in de vorm van een ster. De eerste dreven werden in het begin van de 18de 
eeuw aangelegd door Jan Philips Eugeen de Merode. De Beeltjens zijn vooral bekend om-
wille van de grote verscheidenheid aan naaldbomen en loofbomen. Hier ligt ook het hoogste 
punt van de gemeente, de Asberg, een zandduin van 24 meter hoog. In de prehistorie zou 
de heuvel gebruikt zijn als begraafplaats. Toen in 1860 een deel van de heuvel werd afge-
graven, vond men er urnen met as van lijkverbranding. 
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Café Rembrandt 

Danny De Smet 

Dorp 102 
9185 Wachtebeke 
 
09/345.80.56 
0499/38.86.97 
 
Dinsdag gesloten 
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8e Herfsttocht op zaterdag 29 oktober in Sinaai 

Er is keuze uit 6, 10, 15, 20 en 25 km. 
 
Alle afstanden vertrekken vanuit de sporthal De Klavers, Sint-Andriesstraat 4, 
9111 Belsele. 
 
Alle afstanden vertrekken vanuit de jeugdkantine van Sporting Lokeren Temse, Dak-
namstraat 91 in Lokeren. 
 
De 6 km (werkelijk 6.4 km) 26% onverhard 
 
We vertrekken via rustige wegen in de wijken en gaan zo naar de spoorlijn, die blij-
ven we even volgen. Ter hoogte van het station, 
steken we de spoorlijn over en volgen de Kerk-
straat tot aan de Moortelhoekstraat. We gaan 
linksaf en via verschillende veldwegels komen we 
weer uit bij de spoortlijn. De Stationswegel blijven 
we volgen tot aan het Mierennestbos, om daarin 
linksaf te gaan, na het bos gaan we weer linksaf 
en komen zo weer uit bij de start. 
 
De 10 km (werkelijk 10.0 km) 25% onverhard 
 
We vertrekken via rustige wegen in de wijken en 
gaan zo naar de spoorlijn, de Stationswegel blij-
ven we even volgen tot aan de Kouterwijk, daar gaan we rechtsaf de Kouterwegel 
in. We steken de Stationsstraat over en komen zo in de Sinaaiwegel. Aan de Boska-
pel gaan we linksaf. Via padjes (Belselewegel en houtakkerswegel) komen we uit in 
de Kouterstraat. Deze volgen we even tot aan het Wijnveld, alwaar er een rustpost 
is. Na de rust gaan we naar rechts en via de open velden komen we uit aan het sta-
tion van Sinaai, hier steken we de spoorlijn over. Via Neerkouter en de Oude Baan, 
komen we uit bij de N70, die we een klein stukje volgen om deze daarna over te ste-
ken. Via een rustige wijk komen we terug aan de N70, die we weer oversteken. Zo 
komen we in het Park van Belsele. Via Belsele dorp en Molenstraat komen we terug 
aan de start. 
 
De 15 km (werkelijk 16.2 km) 37% onverhard 
 
Tot aan de Kouterwegel wordt het parcours van de 10 km gevolgd. In plaats van de 
Kouterstraat over te steken, gaan we hier linksaf, deze blijven we volgen tot aan het 
Wijnveld alwaar er een rustpost is. Na de rust gaan we rechtsaf, iets verder gaan we 
weer rechtsaf en komen uit in de Hooimanstraat, deze blijven we een tijdje volgen. 
Via verschillende aardewegels komen we uit in de 
Kruisstraat. Achter de kerk van Puyvelde is er een 
volgende rustpost. Na deze rust gaan we verder 
langs de Marktstraat. Iets verder gaan we linksaf 
de Durinckwegel in en deze blijven we volgen tot 
aan de Molenbeek het padje naast deze beek blij-
ven we volgen tot aan de Marktstraat. Via de Ei-
kenlaan en de stadhouderboswegel komen we op 
het parcours van de 6 km dat we verder volgen tot 
aan de start. 
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De 20 km (werkelijk 22.2 km) 44% onverhard 
 
De 20 km is hetzelfde parcours als de 15, met één uitzondering, bij de eerste rust in 
zaal Toon, wordt er nog een lus van 6 km gemaakt. De lus gaat voornamelijk langs 
open velden en via het oude wijnveld. 
 

De 25 km (werkelijk 26.6 km) 39% onverhard 
 
De 25 km volgt het parcours van de 20, met enige 
verschil in het begin is er een lus van 4.4 km, na 
die lus kom je terug in de startzaal, de lus gaat 
voornamelijk langs de populierenwijk en het hof 
van Belsele. 
 

 

 

 

 

 

   

             6 Km                                10 Km                                  15 Km 
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Helperslijst 8e Herfsttocht op zaterdag 29 oktober 

Uitpijlen 
Data en uren onderling af te spreken.  

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

Vrijdag 28 oktober 
Klaarzetten van de zalen  

Extra helpende handen zijn hier welkom omdat een aantal         
vaste opbouwers dan aan het werk zijn. 

Controle 2 om 09.00 uur (uur is onder voorbehoud),  controle 1 vanaf 11 uur, startzaal vanaf 13 uur.  
 

Zaterdag 29 oktober 

 
aanwezig vanaf: 7.30 uur 
 
Algemene leiding: Marc Bellens 
 
Inschrijvingen: Frank Van Acker, Roos Buyst 
 
Secretariaat: Marcia Van Meervenne 
 
Bonnetjes: Anita Peleman, Ann Piessens 
 
Afstempelen: Kristel Van Britsom / Bo Rombout 
 
Verantwoordelijke catering en materiaal: Clair Segers 
 
Pannenkoeken: Gonda Van Schoote, Marie-Louise Diericx, Lydia Verhulst 
 
Braadworsten:  Frans Mattheesens, Luc Schelfaut 
 
Warme dranken, keuken, afwassen: Danielle Van Raemdonck, Anita Rogiers, Rita Van 
De Velde, Freja Van Acoleyen 
Bier en frisdrank:  Georges Huck,  Pierre De Witte, Rudy  Nimmegeers 
Afruimen: Clair Segers, Theo De Keuninck, 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 , Danny Van de Merlen 

Startzaal: polyvalantezaal De Klavers.  
Sint-Andriesstraat 4, 9111 Belsele 



 

28 
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Aanwezig vanaf  8.00 uur 
 
Verantwoordelijken: Poppe Guido, Martine De Vriendt 
 
Bonnetjes en afstempelen: Carine Janssens, René Wuytack 
 

Catering: André Heynderickx, Clara De Wilde, Brigitta Vermeulen, Freddy Van Melke-
beke, Martine De Landtsheer, Alain Duymelinck, André De Prycker, Christiane Van 
Gaever, Chris Van Nuffel, Katrien Renneboog 
 

 
 
Aanwezig vanaf  9 uur ( 
 
Verantwoordelijke: Anne Saint-Germain 
 
Bonnetjes: Patrick Peeters 
 
Catering: Eddy Rondelez,  Roos Rasschaert, Lena Van Coillie, Katrien Pede, Louis Van 
den Broeck, Annie Vaerendonck 
 

 
 

Bedankt vrijwilligers om deze tocht weer mogelijk te maken! 
Indien je niet kan, graag een seintje geven aan Marcia zo-

dat er snel een vervanger kan gezocht worden. 
 

 

Controle 1: Zaal Toon, Wijnveld 251, 9112 Sinaai 

Controle 2: Parochiale Werken Sint Job Puivelde Vzw  
Kemzekestraat 18, 9111 Sint-Niklaas 
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Winterreis 2023 

Beste Stappers, 
 
Nu stilaan de zomer voorbij gaat denken wij reeds aan de volgende winter in 2023 
om er opnieuw samen op uit te trekken in de sneeuw. 
 
Ik heb dan ook niet stilgezeten en ben op zoek gegaan naar een toffe verblijfplaats. 
 
Jammer genoeg moest ik vaststellen dat de hotelprijzen voor de winter enorm ge-
stegen zijn. Na vele aanvragen hebben we besloten om terug naar Berchtesgaden 
te trekken in het ons bekende en betaalbare Sporthotel Seimler.  
 
We zullen vertrekken op zaterdag 21 januari en terugreis op zondag 29 januari 
2023. 
 
De prijzen moeten we nog samenstellen maar noteer deze data nu alvast in je 
agenda. 
 
Zoals gewoonlijk zullen in de prijzen alle begeleide wandelingen, gebruik van sau-
na en zwembad, inbegrepen zijn. En meer...onze wandelingen zullen begeleid wor-
den door een professionele gids. 
 
Prijzen worden medegedeeld in onze volgende Nieuwsbrief. Maar wie niet kan 
wachten kan zich nu al inschrijven… 
 
Met warme wandelgroeten, 
 
Marc Van Wichelen  
marcvanwichelen@hotmail.com 
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Verslagen voorbije activiteiten 



 

32 

Reynaertstappers vzw 

 

Simone Raes  ·  
  Dikke proficiat voor de organisatie van vandaag. Schitterend parkoers !Dank ook aan alle medewerkers die weer het beste 
van zichzelf gegeven hebben en met de glimlach ! 

 

Els Segers 
Het was top! 

 

Marie Madeleine Ydens 
Ja dat is waar mag gezegd worden proficiat allemaal 

 

Cindy Desloovere 
Inderdaad dikke proficiat was goed georganiseerd . Geen twijfel aan mogelijk. Het was top 

 

Andre Schippers 
Inderdaad heel mooi. 

 

Rita Ydens 

Idd bedankt aan alle vrijwilligers want zonder jullie staan we nergens hé  

 

Nicole Kelem 
Toppers! 

 

Roos Buyst 
Bedankt ook aan elke wandelaar voor jullie talrijke komst - dat is een mooie opsteker voor de club ..en zo draagt iedereen 
zijn / haar steentje bij zowel de wandelaars als de helpers! 

 

Pietro Anthuenis 
Het was prachtige wandeltocht op 50km proficiat aan de uitpijlers 

 

Patryk Zawadzki 

Wij hebben een hele mooie wandeling gedaan, prachtige omgeving. Proficiat aan de organisatrice en medewerkers

 
 

Roos Rasschaert 

Veel complimenten gekregen over de inrichters . Blij dat je van zo'n team deel mag uitmaken als vrijwilliger.  

 

Tom Van Hoof 
Mooie wandeling en super leuk gezelfschap tx topperke 

 

Rita Vs 

 
Het was één mooie wandeling. Bedankt iedereen 

 

Jurgen Vr 
Kan ik alleen maar beamen,echt top . Proficiat aan alle medewerkers. 

 

https://www.facebook.com/groups/188364001257995/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=5275104622583882&__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8p
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100007378034210/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100039141995954/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100011383054494/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100024873603833/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/1814814203/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubLnsZou
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100009596023672/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/1555140589/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubLnsZou
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100007121888888/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100080180025588/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100009812972954/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100010178324304/?__cft__%5b0%5d=AZVx7N1sKYyPOZDbwRlR4Irh-igeYObaeWizWdZ8NItW1NymI8fINUSXBewxY_P2NT4wApMpGlfqinf-yUC__LWSDKy9yQXmNouj6CKzxxND_gfSI0cBA8pY3MpfHuYwEll9Md6mR-GZ_knaXn0oBLPeJP5ZIbDFEwhTYogNJlmubL
https://www.facebook.com/tom.vanhoof.986?comment_id=Y29tbWVudDoyMTAzNTg1NjM5ODQ5MDQ3XzE3MTA1NDYwNzI2MzA0MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUKPIbhY9Ak-wpkY0N-PKEiK0bNv9vgISAY-dbsmvOUjFHTBXgm1KteNc_ZCKmWnoB7HVLgB_GtrBGkTaI8T82qpFNxP7l0ZBqnO0Gg0vkHjgCVBar6QtudlV-VySFux0dIy
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100010855265499/?__cft__%5b0%5d=AZWEKPx3GPTt8aXWHCNbsRX675eBOyjTMvySTHWht9UJsqs88a2s01LKLAhzwcYYoEYqdyXixQkasbRDlT2WvpCmjLjNKAP6V3N-BKxMb_52AWyE7sfJxUTi3dGIuDWlA33pHZQ9BcIqE6KahzrjXOlMwWsaeb8ZZH1YkeXiB_pqDh
https://www.facebook.com/groups/188364001257995/user/100005614003154/?__cft__%5b0%5d=AZWEKPx3GPTt8aXWHCNbsRX675eBOyjTMvySTHWht9UJsqs88a2s01LKLAhzwcYYoEYqdyXixQkasbRDlT2WvpCmjLjNKAP6V3N-BKxMb_52AWyE7sfJxUTi3dGIuDWlA33pHZQ9BcIqE6KahzrjXOlMwWsaeb8ZZH1YkeXiB_pqDh
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6 Reynaertstappers hebben de tocht naar Compostella volbracht  

 

Danny, Marina, Andre, Christine, Louis en Katrien zijn vertrokken in Porto en naar 
Compostella gestapt. 
De 270 km hebben in 13 stapdagen afgelegd. 
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Verslag Zomerreis 2022 (1) 

Zondag 10 juli  
 
Zondagochtend was iedereen op tijd aanwezig aan de verschillende opstap-
plaatsen. Dit jaar had niemand iets vergeten zodat we stipt op tijd konden ver-
trekken. Tijdens onze eerst stop werden we verrast met verse koffie (met dank 
aan onze chauffeur)  en lekkere koffiekoeken. Op deze eerste dag was een wan-
deling voorzien van 8 km.  Er was al een rood en een zwart stuk op deze wan-
deling dus als opwarming kon dat al tellen. 
Tijdens deze wandeling kwamen we even op een zeer moeilijk en gevaarlijk 
stuk wandelweg. Nadat we een stukje teruggingen, vonden we al snel het juiste 
en veilige pad.  Op het einde van de wandeling konden we genieten van een 
frisse pint of zelfgemaakt citroenlimonade. De mooie uitzichten tijdens deze 
wandeling waren een voorbode van wat ons deze week nog te wachten stond.   
 

  
 

Maandag 11 juli 
 
Vandaag een wandeling van 16 km nadat de bus ons naar het vertrekpunt ge-
bracht heeft.  
Na een lekker en uitgebreid ontbijt waren we er klaar voor.  Tijdens deze wan-
deling hebben we verschillende ruïnes van kastelen gezien. We moesten ook 
van onze route afwijken vanwege brandgevaar.  Dankzij routeyou, wandel-gps 
en andere technologische snufjes zaten we snel terug op onze route.   
 Er waren meerdere rode en zwarte stukken met op het einde van de wandeling 
een steile klim als afsluiter. Gelukkig was er aan de eindstreep een terras waar 
iedereen van een welverdiend drankje kon genieten. 
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Dinsdag 12 juli  
 
Vandaag een wandeling van 19 km op het programma met vertrek een aankomst 
aan ons hotel.  
Opnieuw hebben we de route moeten verlaten omdat er een stuk niet mocht be-
treden worden wegens vermelding levensgevaar. Wat er zo gevaarlijk was heb-
ben we niet ontdekt. Tijdens deze tocht hadden we 2 uur vrij om Saarbrücken te 
verkennen.  Rond 16 u 30 waren we terug in het hotel en konden we ons opfris-
sen voor het avondmaal.   

  
 

Woensdag 13 juli 
 
Deze dag begon met een gelukkig mannetje met een heel mooi kannetje tijdens 
het ontbijt. 
Na het bezoek aan het Simserhof was er een wandeling van 13 km voorzien.   
Het Simserhof was een onderdeel van de Maginotlinie. Tijdens de rondgang  
konden we ontdekken hoe het leven in deze bunker moet geweest zijn.  
De temperatuur buiten liep op tot 32 graden (een groot verschil met de 16 gra-
den in de bunker) maar de wandeling verliep voor een groot deel in het groen.  
We eindigden in een dorp zonder café maar hier was onze buschauffeur de red-
dende engel. 
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Donderdag 14 juli  
 
Vandaag een wandeling van 18 km bij een temperatuur van 32 graden. Geluk-
kig hadden we voldoende water en frisdrank mee in onze rugzak. De lokale 
winkel kreeg regelmatig een volle bus klanten over de vloer. We hebben de ij-
zersmelterij van Völklingen niet bezocht en zijn direct aan onze wandeltocht 
begonnen. Van de andere groep hebben we vernomen dat de rondleiding in de-
ze fabriek 7 km bedroeg. Tijdens deze wandeling was er een kort maar zeer 
steil stukje. Hier hebben we een wespennest gestoord met als resultaat dat ver-
schillende mensen gestoken werden door wespen. 
De wespensteken werden behandeld met verschillende zalven die we op zak 
hadden. De ene had meerdere steken, de andere 1 steek maar een grote allergi-
sche reactie en sommigen moesten een stukje achter blijven omdat ze hun 
broek moesten laten zakken om de verzachtende zalf op de delicate, pijnlijke 
plek aan te brengen. In het midden van de tocht was er een pizzeria waar we 
iets fris konden drinken of een ijsje verorberen.  
  

 
Vrijdag 15 juli   
  
Vrijdag  stond er een wandeling van 14 km op het programma. Aangezien het 
een luswandeling was hadden we al gezien dat aan het begin en dus ook aan het 
eind van de wandeling een hotel met terras aanwezig was. Tijdens deze wande-
ling  kwamen we bijzondere rotsformaties tegen. Vooral de Altschlossfelsen 
waren zo imposant dat we voldoende tijd voorzagen voor een fotoshoot op deze 
locatie. Op het eind van de wandeling zaten alle groepen gezellig samen op een 
buiten terras in het groen. 
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Zaterdag 16 juli   
  
De laatste wandeling in deze mooie omgeving had een afstand van 16 km. 
Na een lus van 7 km in de prachtige natuur  vertrokken we richting hotel. 
Was het het warme weer of toch een vermoeiende week ?  We hadden  nu 2 ter-
rasjes nodig om de eindmeet te halen. Op het eindpunt van de wandeling hoor-
den we plots geweerschoten.  Dit bracht wat onrust maar gelukkig betrof het 
een schietstand waar op een veilige manier kon geoefend worden. 
 

   
 

Zondag 17 juli  
 

Tijdens onze terugreis was er een tussenstop net over de grens met Luxemburg.  
Hier kreeg iedereen de kans om een terrasje te doen of een wandeling te maken 
langs de Moezel. 

 
 

Ik wil Patrick en Sabine bedanken voor  het uitwerken van deze mooie wandel-
reis . Na deze zeer geslaagde zomerreis kijk ik al uit naar volgend jaar en ben al 
nieuwsgierig naar de regio die Patrick zal kiezen voor 2023. 
 
Ook een woord van dank aan Freddy voor het uitstippelen en verder uitwerken 
van de wandelingen en Luc en Ronny voor het bewaken van de juiste route tij-
dens de wandelingen. Met hulp van GPS en smartphone hebben we alle wande-
lingen probleemloos kunnen uitwandelen Ook al moesten we soms afwijken 
van de route .  
Als laatste nog een bedanking voor Marc onze chauffeur die ons rustig en vei-
lig naar alle bestemmingen bracht. 
 
Van der Cruyssen Paul  
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Verslag Zomerreis 2022 (2) 

 

Zondag 10 juli 
 
De zon vergezelt ons op weg naar 
Saarbrücken. De bus stopt in Orscholz, 
meer bepaald aan het Baumwipfelpfad 
Saarschleife (Boomtoppenpad). Wij kie-
zen voor een natuurwandeling van 4,3 
km met mooie uitzichten op de Saar, en 
met als kers op de taart dé Saarschlei-
fe. Deze grote bocht in de Saar is een 
van de bekendste attracties van het 
Saarland. De dorst lessen kan op z’n 
Duits. Bier of frisdrank van een halve 
liter. 
 
Maandag 11 juli 
 
De bus brengt ons naar het Franse departement Moselle dat deel uitmaakt van het 
arrondissement Sarreguemines voor een wandeltocht van 7 km naar de ruïnes van 
het Kasteel Fleckenstein, met start in het ‘Forêt Domaniale de Steinbach’. Klimmen 
en dalen in het bos naar de ruïne van Petit Arnsberg (Obersteinbach) uit de 14

de
 

eeuw. Vandaar naar de ruïne van Wasigenstein (Niedersteinback). Je vraagt je af 
hoe ze er vroeger in slaagden om zo’n bouwwerk tegen een rots te bouwen!  
We trekken verder naar de ruïne van Fleckenstein (Lembach). Nog zo’n imposant 
bouwwerk. Dat kan je zeker zien als je errond wandelt. Je kan het ook bezoeken.   

 

Dinsdag 12 juli 
 
Vanuit het hotel wandelen we langs de vijver van de ‘Deutsch-Französischer Garten’, waar 
net op dat moment de fonteinen dansen op de maat van de muziek die speelt. Een mooi 
spektakel. Al snel duiken we opnieuw het bos in voor een deel van de wandeling langs de 
groene rand van de stad. We komen langs een monument ‘Winterbergdenkmal 1874-1939’ 
ter ere van de gesneuvelde Fransen en Duitsers  tijdens de oorlog. Na een bezoekje aan 
de stad en enkele leuke terrasjes, steken we de Saar over via de Alte Brücke (1547) rich-
ting hotel. In Saarbrücken brengt de wandeling ons langs tal van bezienswaardigheden.  
33° en 12 km op onze teller; een drankje is meer dan verdiend. 
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Woensdag 13 juli 
 
De bus rijdt opnieuw naar Frankrijk voor een bezoek aan de ‘Ouvrage Simserhof’, 
het op drie na grootste fort van de Maginotlinie, bij het dorp Siersthal.  In deze on-

dergrondse bunker verbleven 876 bemanningsle-
den tijdens  WO II. De gids neemt ons mee in de 
koude, langs de krachtcentrale, ziekenboeg, 
slaapvertrekken, geschutkamer, keukens … en 
kilometerslange gangenstelsel. Wij wanen ons 
even in de serie ‘Hallo, hallo’, door de manier 
waarop de gids Engels spreekt. Lachen is hier 
echter niet aan de orde.   Na de rondleiding volgt 
nog een korte video over de bevrijding. 
Terug buiten, uit de bunker, is het temperatuurver-
schil enorm. Het wordt weer een dagje van 33 gra-
den. Gelukkig kunnen we even iets drinken.  
En dan mogen we direct een steile klim in het bos 

aanvatten, op weg naar Bitche (arr. Sarreguemines). De wandelingen zijn deze 
week soms pittig. Gelukkig is de temperatuur in de bossen aangenaam. En met wat 
hulp geraakt iedereen in Bitche, vooral bekend om zijn Citadel. En … de inwoners 
worden GEEN Bitches genoemd, maar Bitchois. Het stadje lijkt wel in slaap, maar 
gelukkig kunnen we bij een bakker onze honger en dorst stillen. Dan nog een korte 
klim tot de citadel. Kilometers op de teller: 12. 
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Donderdag 14 juli 
 
De oorspronkelijke planning wordt aangepast. Aangezien het voorziene bezoek aan 
de IJzersmelterij van Völklingen (UNESCO Werelderfgoed sinds 1994) al zo’n 7 km 
omvat en het ook zeer warm is, wordt de voorziene extra 13 km geannuleerd. 
De ‘Völklinger Hütte’ is het enige intact gebleven  oorbeeld in West-Europa en 
Noord-Amerika van een geïntegreerd ijzer- en staalcomplex dat het hele productie-
proces op één locatie samenbrengt. Het staal- en hoogovencomplex beslaat zo’n 6 
hectare. Je wandelt eerst door de concerthal, waar heel wat machines staan. Je be-
paalt zelf welke muziek je via je hoofdtelefoon wilt horen. Nadien kan je in de ten-

toonstellingsruimte via beeldschermen info op-
vragen en wandel je verder door de geschiede-
nis van de gebouwen. Via eindeloze trappen 
beklimmen we de toppen van de hoogovens en 
krijgen een schitterend uitzicht over het hele 
complex. 
 

Een indrukwekkend staaltje van industrieel erf-
goed én het absolute hoogtepunt van onze 
wandelweek! 
Nadien nog een bezoekje aan het stadje; wei-
nig te zien daar, maar het Italiaans ijssalon 
maakt veel goed. 
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Vrijdag 15 juli 
 
Een korte rit met de bus brengt ons Eppenbrunn.  Aan Hotel Kupper starten we via 
een korte, maar steile klim de wandeling naar de Teufelstisch. Ook nu stappen we 
vooral in het bos en zien prachtige rotsformaties. 

 

Na de Teufelstisch wachten ons nog de Altschlossfelsen, een rotsenreeks uit bunterzand-
steen met aan het begin twee zandstenen torens. Zeer indrukwekkend zijn de rode tinten 
en hoe de rotsen ondanks de erosie stand houden. De 1500 meter lange rotswand ligt bij 
een heuvel die bekend staat als de Brechenberg, 406 m boven zeeniveau.  
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Opnieuw een wandeltopdag en met 10 km op de teller, is de beloning in de Biergar-
ten van hotel Kupper méér dan verdiend! (En voor sommigen frieten met mayonai-
se!)  
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Zaterdag 16 juli 
 
Na een korte busrit richting Kirschheck wandelen we ter plaatse in Malstatt-
Burbach. Tot dan noemde Patrick ons de ‘kleintjes’, omdat wij deelnamen aan de 
wandelingen met de korte afstand. Maar Louis vindt dat nogal denigrerend en stelt 
een nieuwe naam voor. De EDK’ers: edelen van de korte afstand. En zo vatten wij 
met nieuwe moed onze, alweer mooie, boswandeling aan. Bij een korte tussenstop 
vinden we een wespennest in het gras vlakbij onze tafel, waardoor het een zéér 
korte middagpauze wordt. 
 

 

Opnieuw een zéér mooie boswandeling in het Friedwald, 9 km op de teller van de 
EDK’ers en een toplocatie om na te kaarten bij een drankje.  
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Zondag 17 juli 
 
Tijd om naar huis te keren. Maar eerst nog een stop in Remich, een gezellig 
stadje aan de Moezel  in Luxemburg. 
Bedankt, Patrick, en alle Reynaertstappers, voor een zéér geslaagde wandel-
week. Wij kijken nu al uit naar 2023! 
 
Anne & Frank 
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ? 

30-04-2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke 29 

30-04-2022 VOS Schaffen vzw 3 

01-05-2022 Harmonie St. Amelberga Zandhoven 1 

01-05-2022 Burchtstappers Herzele vzw 14 

01-05-2022 Wandelclub De Zilverdistel 56 

01-05-2022 Wandelclub Roal Benti vzw 7 

01-05-2022 De Randstappers 2 

01-05-2022 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 54 

01-05-2022 Parel van het Pajottenland 2 

01-05-2022 Intern. Tweedaagse Blankenberge  2 

07-05-2022 Wandelclub Scheldestappers Zingem  22 

08-05-2022 W.S.V. Mol 1 

08-05-2022 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 3 

08-05-2022 Florastappers Gent vzw 4 

08-05-2022 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 73 

08-05-2022 De Parkvrienden Zaventem 24 

08-05-2022 De Hanestappers 1 

12-05-2022 Wandelclub Gasthofstappers vzw 22 

13-05-2022 WSV De Molenstappers Ruiselede  2 

14-05-2022 WSV Wandelend Paal vzw 3 

14-05-2022 Natuurvrienden Deinze 5 

14-05-2022 WSV Zelden Rust 27 

14-05-2022 W.V. Voor de Wind 4 

14-05-2022 WSV Horizon Opwijk 7 

15-05-2022 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 4 

15-05-2022 KWSV De Heikneuters vzw 2 

15-05-2022 Wandelclub Temse 59 

15-05-2022 WSV Land van Rhode vzw 9 

15-05-2022 De Duintrappers Westende VZW 3 

15-05-2022 Flanders Trails 10 

16-05-2022 WSV De Trotters vzw 1 

17-05-2022 Aviflorastappers Ingelmunster 2 

21-05-2022 De Natuurvrienden - Zoersel vzw 1 

21-05-2022 KWB Laarne 21 

21-05-2022 De Wilde Brouwers 15 

21-05-2022 De Margrietestappers vzw 1 

22-05-2022 De Korhoenstappers vzw 5 

22-05-2022 Steinbockvrienden Sint-Niklaas 79 

22-05-2022 Op Stap Zwalm 17 

25-05-2022 Wandelclub De Slak vzw 5 

26-05-2022 De Dauwstappers Edegem  3 

26-05-2022 Wc. Zandstappers vzw 7 

26-05-2022 WSV Egmont Zottegem vzw 16 

26-05-2022 Globetrotters Hageland vzw 2 

26-05-2022 Wandelclub Diksmuide 2 

27-05-2022 100 km van Ieper vzw 2 

27-05-2022 Levenslijnteam Damme vzw 2 

28-05-2022 Omloop Kluisbergen vzw 5 

28-05-2022 WSV De Kadees vzw 13 

28-05-2022 Al Kontent Groot Evergem  16 

28-05-2022 De Beiaardstappers 2 

28-05-2022 100 km van Ieper vzw 1 

29-05-2022 De Pompoenstappers vzw 6 

29-05-2022 Wandelclub Kwik Bornem 34 

29-05-2022 WSV Wetteren 19 

29-05-2022 Lennikse Windheren 2 

29-05-2022 100 km van Ieper vzw 4 

31-05-2022 Brugsche Globetrotters vzw 1 

01-06-2022 De Trekvogels Boekhoute vzw 8 

03-06-2022 Natuurvrienden Deinze 3 

04-06-2022 Groep 't Singel 13 

04-06-2022 Boerenkrijgstappers vzw 54 

04-06-2022 WC De Grashoppers vzw 3 

05-06-2022 Wsv Schorrestappers 1 

05-06-2022 De Smokkelaars Stekene vzw 34 

05-06-2022 De Pajotten Hekelgem vzw 7 

05-06-2022 De Heidetochten Kester-Gooik  37 

05-06-2022 WNZB Knokke-Heist vzw 2 

06-06-2022 De Natuurvrienden - Zoersel  2 

06-06-2022 De Lachende Wandelaars Aalter  3 

06-06-2022 Padstappers Geraardsbergen  2 

06-06-2022 WSV Horizon Opwijk 18 

07-06-2022 Gitse 'Voetje voor Voetje'  1 
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Reynaertstappers Waar en Wanneer ? 

10-06-2022 Wandelclub De Sint-Jansstappers 1 

11-06-2022 Wandelclub Scheldestappers Zingem  16 

11-06-2022 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 1 

12-06-2022 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem 21 

12-06-2022 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 1 

12-06-2022 Terug Op Stap Post vzw 1 

12-06-2022 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 61 

12-06-2022 De Trekplosters Zellik-Asse 2 

13-06-2022 De Lummense Dalmatiërs vzw 1 

14-06-2022 WSV Land van Rhode vzw 9 

15-06-2022 WSV Egmont Zottegem vzw 6 

16-06-2022 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 1 

16-06-2022 KWSV OK50 Zonhoven vzw 1 

16-06-2022 Wandelclub Beernem vzw 4 

17-06-2022 vzw De Nacht 7 

18-06-2022 Wandelclub 't Hoeksken vzw 17 

18-06-2022 Reigerstappers Vinderhoute 2 

18-06-2022 Brugse Metten Wandelclub 2 

18-06-2022 Flanders Trails 1 

19-06-2022 WVK Puurs vzw 4 

19-06-2022 WSV IVAS Itegem vzw 5 

19-06-2022 De Kouterstappers KFCO 33 

19-06-2022 Wandelclub Gasthofstappers vzw 29 

19-06-2022 Watewystappers Tielt 1 

19-06-2022 Wandelsport Vlaanderen vzw 1 

20-06-2022 De Keignaerttrippers Oostende 3 

21-06-2022 Aviflorastappers Ingelmunster 1 

22-06-2022 Wsv Beekakkers Beerse vzw 3 

25-06-2022 WC Gedoviba vzw 3 

25-06-2022 Postiljon Wandelclub Merelbeke 10 

25-06-2022 vzw  'Op Stap Door Nukerke' 1 

25-06-2022 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 4 

25-06-2022 Flanders Trails 2 

26-06-2022 De Kleitrappers vzw 18 

26-06-2022 Wijtschotduvels 4 

26-06-2022 W.V. Voor de Wind 2 

26-06-2022 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen 50 

26-06-2022 W.S.V. Holsbeek vzw 1 

26-06-2022 Pasar Oostkamp 2 

28-06-2022 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 

02-07-2022 Natuurvrienden Deinze 14 

02-07-2022 Op Stap Zwalm 2 

03-07-2022 Reynaertstappers vzw 140 

03-07-2022 De Hanestappers 3 

06-07-2022 Wandelclub Kruikenburg vzw 6 

09-07-2022 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 13 

09-07-2022 Singelwandelaars Strombeek-Bever 6 

09-07-2022 Watewystappers Tielt 1 

10-07-2022 Merksemse  De Stroboeren  4 

10-07-2022 De Vaartlandstappers 21 

10-07-2022 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 2 

10-07-2022 De Lachende Wandelaars Aalter 13 

10-07-2022 WSV De Kadees vzw 7 

10-07-2022 WRC Manke Fiel vzw 4 

11-07-2022 Al Kontent Groot Evergem 10 

12-07-2022 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2 

13-07-2022 Wandelclub Cracks Wolvertem 3 

16-07-2022 WSV Land van Rhode vzw 13 

17-07-2022 W.K. Noordergouw - Brasschaat 6 

17-07-2022 WSV De Kadodders SKW vzw 4 

17-07-2022 Wandelclub Kwik Bornem 41 

17-07-2022 De Trekvogels Boekhoute vzw 11 

17-07-2022 Spoetnikstappers vzw 1 

20-07-2022 De Eekske Stappers 7 

21-07-2022 Wandel Mee Ruisbroek vzw 11 

21-07-2022 Florastappers Gent vzw 8 

21-07-2022 Levenslijnteam Damme vzw 2 

23-07-2022 De Natuurvrienden - Zoersel 10 

23-07-2022 WSV Wandelend Paal vzw 2 

23-07-2022 Gitse 'Voetje voor Voetje'  1 

23-07-2022 Levenslijnteam Damme vzw 7 

24-07-2022 De Dauwstappers Edegem 5 

24-07-2022 Wandelclub De Slak vzw 28 

24-07-2022 Dorpscomite Bogaarden 6 

27-07-2022 Omloop Kluisbergen vzw 7 

27-07-2022 RWK De Morgenstond Humbeek  8 
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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 

11 September 2022 Verrasingstocht per bus 

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” 


