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Woord van de voorzitter.
- Beste clubleden, beste vrienden, in naam van de ganse bestuursploeg wens ik u allen een
heel gelukkig en gezond Nieuwjaar. Moge 2017 voor u en uw familie voorspoedig verlopen
en hopelijk beleeft u verder veel plezier in onze geliefkoosde bezigheid: de wandelsport.
Achteraan dit clubkrantje vindt u het programma voor 2017 van onze vereniging met :
zeven aanbevolen tochten, vijf tochten met vergoeding, vijf eigen wandelorganisaties, zeven
eendagsbusuitstappen, één zomerreis, één weekend-uitstap en nog enkele andere activiteiten
zoals: het clubfeest, het feest van de medewerkers, reisbijeenkomst.
En vrijdag 17 maart 2017 is er een heel boeiende avond met de fantastische reiservaring van
onze clubleden Patrick en Leen Van Grootven-Beuten naar Mustang - het Verloren
Koninkrijk (voor meer uitleg, zie verder in het programma 2017 van de nabije toekomst) - in
ieder geval warm aanbevolen. Beste clubleden stel ons niet teleur - kom massaal naar deze
voorstelling!!
U ziet beste clubleden, terug een heel gevuld en gevarieerd jaarprogramma met hopelijk voor
elk wat wils - dit is althans de bedoeling.
- Zoals u ziet in het jaarprogramma gaat de zomerreis naar het Sächsische Schweiz in de
deelstaat Saksen (Sachsen) in Oost-Duitsland ( het vroegere DDR) waar we zullen logeren in
het 3***Parkhotel Margaretenhof in het Kurort Gohrisch.
Voor veel Vlamingen een totaal onbekend gebied. Deze nu toeristische streek is vooral
aantrekkelijk door het Zandsteengebergte, de rivier de Elbe met zijn vele toepasselijkheden en
de prachtige cultuursteden, Dresden en Bautzen. Deze fantastische streek met zijn rijke natuur
biedt een waaier aan wandel- en uitstapmogelijkheden waar iedereen ruimschoots aan zijn
trekken zal komen.
- De weekenduitstap gaat dit jaar naar het Nederlandse Zuid-Limburg nl: naar Kerkrade een
gemeente met ongeveer 45.000 inwoners (groot Kerkrade). We logeren er in de voormalige
abdij Rolduc welke nu ingericht is als 3***hotel, maar waar de geest van de voormalige abdij
nog constant aanwezig is. Het heuvelend Zuid-Limburg met zijn pittoreske dorpjes is een
uitnodigende streek om er heel mooie wandelingen te maken – en dat gaan we dan ook doen!!
- Van de zomerreis en de weekend-uitstap kan u verder in dit krantje meer bijzonderheden
vernemen en indien u beslist om mee te gaan, niet te lang wachten om in te schrijven zodat
wij een stand van zaken kunnen opmaken en doorspelen naar de hotels en de
busmaatschappij.
- Intussen hebben we in november een fantastisch clubfeest achter de rug met 220
ingeschrevenen, met een steengoede traiteur, en onze vertrouwde D.J.Geert die er andermaal
de schwung in bracht.
De voorbije Putje Wintertocht heeft gebracht wat we ervan verwacht hadden en met 2238
deelnemers stonden we bovenaan de klassering, wat het aantal deelnemers betreft van de vele
organisaties die dag. Ook mochten we vier clubs verwelkomen die met een autobus kwamen –
is ook altijd meegenomen en drie ervan brachten een tegenbezoek.
- Bij deze doe ik ook een warme oproep voor deelname aan de volgende busuitstappen die
door het bestuur met zorg uitgezocht zijn.
- Dit clubkrantje kwam tot stand met de medewerking van Christiane Françoys, Monique
Maddens, Luc Notteboom, Walter Vandevoorde, Noel Jacobs, Jean Cauwelier, William
Coppens en Hendrik Desmet waarvoor van harte bedankt!!
Frans Debouck
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Programma van W.S.V. De Molenstappers Ruiselede V.Z.W. voor de nabije toekomst.
Zaterdag 21/1/2017: Aanbevolen tocht – Ardooie voor de Moezeltocht van de
Spartastappers Ardooie.
Start- en aankomstplaats is: Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat, 2 Ardooie. Volgende afstanden
zijn voorzien: 5,7,10,12,15 en 20 km. Voor iedere deelnemer is er gratis een glas wijn van het
wijnhuis Christiani-Ostamann uit Bruttig-Fankel waar wij ook reeds verbleven met 88
Molenstappers.
Zondag 12/2/2017: Busuitstap naar Thimister-Clermont (prov. Luik) voor de 45ste
March de la Berwinne.
Vertrek voor deze uitstap is voorzien ’s morgens
om 7uur op de parking van de Sporthal,
Tieltstraat te Ruiselede. Clermont-Sur-Berwinne
is een deelgemeente van Thimister-Clermont en
ligt aan het riviertje de “Berwijn” in het land
van Herve in de provincie Luik. Je rijdt het
dorpje binnen via de poort onder het
gemeentehuis (19e eeuw) over een oude
heirweg. Het gemeentehuis en de huizen
eromheen zijn in Maaslandse Renaissancestijl.
Het dorp staat op de lijst van “Les plus beaux
villages de Wallonie” (de mooiste dorpen van
Wallonië)
Het golvend landschap van het “Land van Herve” met zijn boomgaarden, kleine dorpjes,
hagen, bosjes en heel veel onverharde wegen is het decor van deze wandeltocht. In deze tijd
van het jaar zal er ongetwijfeld ook wat modder aan te pas komen - dus zeker vervangkledij
en vervangschoenen meenemen!!
Volgende afstanden zijn voorzien: 4,7,12 en 20 km en de deelnameprijs voor deze uitstap is
€12, inschrijfgeld voor de wandeltocht en fooi voor de buschauffeur inbegrepen!!
Zaterdag 18/2/2017: Tocht met vergoeding - Ichtegem voor de pannenkoekentocht van
wandelclub Koekelare.
Start- en aankomstplaats is C.C. De Ster, Engelstraat 56 te Ichtegem.
Volgende afstanden zijn voorzien: 5,8,13,17 en 21 km met gratis pannenkoek voor iedere
deelnemer. Dit is de eerste tocht met vergoeding voor 2017. Uw bonnetje voor uw vergoeding
vindt u achteraan dit clubkrantje - niet vergeten afstempelen!!
Woensdag 1/3/2017: Aanbevolen tocht: Moerkerke voor de Krokustocht van
Wandelclub Levenslijn team Damme.
Start- en aankomstplaats is Sportcomplex Meuleweg, Vissersstraat te Moerkerke. Volgende
afstanden zijn voorzien: 6,12,en 18 km langs de twee vaarten – De Stinker en de Blinker -, het
kasteel van Moerkerke en landelijke wegen.
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Vrijdag 10/3/2017: Bijeenkomst voor de medewerkers in zaal Sport en Spel te Ruiselede
- Tieltstraat 46A
Naar jaarlijkse gewoonte worden de medewerkers aan onze eigen organisaties uitgenodigd
voor deze samenkomst.
Aanvang om 19uur met aperitief en hapjes, daarna hoofdmaaltijd en dessert. Dan volgt een
gezellig samenzijn met tussendoor vastleggen van de activiteiten voor de medewerkers voor
2017. Deze bijeenkomst is bedoelt als bedanking voor de hulp op eigen organisaties van 2016.
Alle vaste medewerkers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.
Woensdag 15/3/2017: Aanbevolen tocht: Velzeke-Ruddershove voor de Midweektocht
van WSV Egmont Zottegem.
Start-en aankomstplaats is O.C.Velzeke, Provinciebaan 277 Velzeke-Ruddershove. Volgende
afstanden zijn voorzien: 7,10,14,18 en 21km. - voor een stuk over het Ronde van Vlaanderen
Parcours.
Vrijdag 17/3/2017: Fotoreisvoordracht door onze clubleden Patriek en Leen Van
Grootven- Beuten over: Mustang, het verloren Koninkrijk, in zaal Sport en Spel,
Tieltstraat 46A te Ruiselede. Onthaal om 19.30u, toegang gratis.
Mustang is een mini-staatje, eigenlijk
een Tibetaanse enclave in Nepal hoog
gelegen in de Himalaya. Het is een
woestijnachtig berggebied met diepe
kloven, bizar gevormde rotswanden en
schilderachtige dorpjes. De twaalfdaagse trektocht van Patrick en Leen in
augustus 2015 verliep tussen de 3200 en
4100 meter hoogte - de hoofdstad van
Mustang, Lo Manthang ligt op 3800m
hoogte.
Ze trokken ook door Oost-Mustang met
kleine dorpen, verloren in de geweldig
woeste dorre hooggebergtewoestijn. De dorpen Yara en Tanngbe zijn volledig op zichzelf
aangewezen, afgesneden van alle moderne
verworvenheden: geen telefoon, geen
internet, geen aansluiting op het wegennet.
De mensen leven er nog in een traditie van
honderden jaren geleden. Zelfverzorgend,
gebaseerd op een zuiver manuele
landbouw.
Beste clubleden, dit wordt zeker een
fantastisch boeiende avond met prachtige
beelden op het grote scherm van zaal Sport
en Spel en navenante uitleg door Patrick en
Leen. Kom met vrienden en kennissen en
geniet van deze avond - achteraf kunnen
we nog tussen pot en pint even gezellig nakaarten!!
6

De toegang is gratis maar om organisatorische redenen vragen we om vooraf in te schrijven
bij iemand van het bestuur.
Zondag 26/3/2017: Busuitstap naar Antwerpen – Linkeroever voor de Sint-Annatochten
van de Merksemse wandelclub De Stroboeren.
Vertrek voor deze uitstap is voorzien ’s morgens om 7.30u op de parking van de Sporthal te
Ruiselede en de bijdrage is €10, inschrijfprijs voor de wandeling en fooi voor de
busbestuurder inbegrepen. Volgende afstanden zijn voorzien: 5,8,11,15,21,25,en 30km. Op
Linkeroever is van alles te ontdekken: de jachthaven, het Vlietbos, Sint-Annabos, het
Galgeweel (watersportplas) Sint-Annastrand, de Scheldedijk met wandelpaden en het
vogelbroedgebied Blekkersdijk.
Antwerpen-Linkeroever telt ongeveer 15.000 inwoners.
Tijdig inschrijven is de boodschap!!
Vrijdag 7/4/2017: Wandeltocht Rondom Ruiselede vanuit C.C.Polenplein te Ruiselede.
Voor de eerste wandelorganisatie van uw vereniging in 2017 zijn volgende afstanden
voorzien: 4,6,9,12,15 en 20 km. Inschrijven kan vanaf 7uur tot en met 15uur en onze
parcoursbouwer Julien Dufour heeft de verschillende omlopen uitgetekend in en rond de
gemeente met de vele voet- en kerkwegels, landelijke wegen en privaat welke voor handen
zijn. Traditioneel is voor iedere deelnemer een gratis koffie of frisdrank voorzien met
versnapering en in zaal Polenplein zijn de lekkere Molenstappers-pannenkoeken te proeven!!
Beste clubleden allen daarheen!!
Zondag 9/4/2017: Aanbevolen tocht - Moorsele voor de 17de Stekseltocht van de 7Mijlstappers Moorsele.
Start-en aankomstplaats is O.C.De Stekke, Sint-Maartensplein te Moorsele en volgende
afstanden zijn voorzien: 4,7,10,14,21 en 26 km
De Moorselenaren worden ook Stekselmannen genoemd. Deze naam is afkomstig van de
Stekselpap, een pap van gezuurd deeg die door de talrijke thuiswevers gebruikt werd om hun
garen te pappen. De wandeltocht gaat door het vernieuwd provinciaal domein Bergelen met
de Bergelenput, langs het kasteel Grimaldi, langs het groene lint rond Moorsele met de
Heulebeek, Barebeekvallei en het Steenbeekbos.
Zaterdag 15/4/2017:Busuitstap naar Middelharnis op het eiland Goeree-Overflakkee
(Nederland) voor de 6de Tulpenwandeltocht.
*Vertrek voor deze uitstap is voorzien ’s
morgens om 7uur op de parking van de
Sporthal Tieltstraat te Ruiselede.
Volgende afstanden zijn voorzien: 10,17,20 en
25 km en de financiële bijdrage is 13€ inschrijfgeld voor de tocht (3,50€) en fooi voor
de busbestuurder inbegrepen.
Goeree-Overflakkee is een eiland en gemeente
in het Zuidwesten van de Nederlandse
provincie Zuid-Holland.
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Goeree-Overflakkee wordt omsloten door de Noordzee, het Haringvliet, het Volkerakrandmeer en het Grevelingenmeer. Tot 1966
bestond het eiland uit 17 gemeenten die werden
samengevoegd tot vier: Goedereede, Dirksland,
Middelharnis en Oostflakkee. Door de eeuwen
heen werd het eiland regelmatig getroffen door
overstromingen. Bij de vreselijke watersnood in
februari 1953 komen 481 mensen om en enkele
jaren later wordt het ambitieuze Deltaplan een
feit. Het isolement van het eiland werd in 1969
opgegeven door de eerste verbinding met het
vaste
land:
de
Haringvlietdam
met
sluizencomplex. Later komen daar nog bij: de
Hellegatsdam (verbinding met de Hoekse Waard en Noord-Holland) als ook de
Grevelingendam en de Brouwersdam (verbinding met Schouwen-Duiveland).
* De organisatie van deze Tulpenwandeltocht bestaat uit een groep vrienden, die valt onder de
“paraplu” van Atletiek-vereniging A.V.Flakkee. De opbrengst van deze tocht gaat naar lokale
goede doelen, o.a. naar het plaatselijke Rode Kruis. Vorig jaar waren er 833 deelnemers op de
verschillende afstanden. Deze 6de Tulpenwandeltocht gaat over dijken en door de polders en
uiteraard ook langs heel wat bloeiende tulpenvelden. Om het maximale aan tulpenvelden te
kunnen bezien worden de deelnemers van de 11km afstand vanaf de startplaats met bussen
vervoerd naar een tulpenrijk gebied nabij Stad aan ’t Haringvliet alwaar zij daar de tocht
kunnen aanvatten richting finishplaats te Middelharnis.
Start- en aankomstplaats is trouwens de kantine van atletiekvereniging Flakkee. Deze
wandeltocht staat in geen enkele wandelkalender, dit is een plaatselijk initiatief en nadere
informatie is binnenkort te verkrijgen via: www.facebook.com/tulpenwandeltocht en
www.avflakkee.nl
Beste clubleden, dit wordt beslist een heel speciale en boeiende uitstap!!
Zondag 30/4/2017: Busuitstap naar Aarschot (Vl.Brabant) en Erembodegem (O.Vl) voor
de Vlaamse wandeldag.
Vertrek voor deze dubbele busuitstap is voorzien ’s morgens om 7uur op de parking van de
Sporthal, Tieltstraat te Ruiselede.
Voor het eerst in 40jaar breekt de wandelsport met een traditie. Het was jarenlang een
vaststaand feit dat de laatste zondag van februari voorbehouden was voor de Nationale
Wandeldag (ook de Molenstappers organiseerden deze dag in 2011 met bijna 6000
deelnemers). Door de wisselvallige weersomstandigheden en soms ronduit slecht weer op
deze laatste zondag van februari werd er na overleg met vele betrokkenen beslist om de
Nationale Wandeldag, nu Vlaamse Wandeldag in te richten op de laatste zondag van april.
Zodoende rijden we eerst naar Aarschot in het Hageland waar wandelsportclub Langdorp
instaat voor de organisatie - tevens vieren zij dit jaar hun 40-jarig clubbestaan. Volgende
afstanden zijn voorzien:
5km: is een stadswandeling met Begijnhof, de Demer, watermolens, de Onze-LieveVrouwekerk (14e -15e eeuw) en de vernieuwde Demerkade
8km: is een gecombineerde stads- en boswandeling met o.a. smalle kerk- en buurtwegeltjes vlakke wandeling.
12km: gaat over een heuvelend parcours richting Gelrode langs het natuurgebied
“Hertogenheide” en het Kloesebos.
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15km: is een vlakke wandeling richting Betekom door de bossen van Meetshoven.
20 km: gaat over een heuvelend parcours richting Rillaar waar het natuurgebied Tienbunder
en de vallei van de Motte aangedaan worden.
Alle afstanden starten vanuit de stadsfeestzaal van Aarschot.
Rond de middag keren we dan terug richting Erembodegem waar wandelclub De Kadees uit
Aalst instaat voor deze organisatie, met volgende afstanden:
6km: langs paadjes, Erembodegem centrum, natuurreservaat Wellemeersen (64ha) en de
unieke houten spoorwegbrug (252m)
8 km: door het natuurgebied Osbroek (100ha), het stadspark van Aalst en het gebied
Molenkouter.
13km: Zelfde als 8 km alsook het historisch centrum van Aalst met zijn talrijke blikvangers
en langs het kasteel van Regelsbrugge in neotraditionele stijl.
18 km: zelfde als de 8 en de 13 km en ook door het natuurgebied de Gerstjens (81ha).
Beste clubleden laat ons massaal deelnemen aan deze uitstap - zo komen wij als club ook in
de belangstelling!!
Inschrijven liefst tot 15 april!!
Maandag 1/5/2017: Tocht met vergoeding St-Jan-In-Eremo voor de 27ste Krekentocht
van wandelclub Roal Benti, tevens Oost-Vlaanderen wandelt.
Start- en aankomstplaats is C.C. De Meet, Sint-Jansstraat 22 te Sint-Jan-In- Eremo en
volgende afstanden zijn voorzien: 4,9,12,17,20,24,en 30 km.
De wandelaar die houdt van natuur, van stilte en van uitgestrekte polders zal volop zijn
wandelhart kunnen ophalen tijdens deze Oost-Vlaanderen wandelt. Voeg daarbij nog grillige
kreken, slingerende dijken, eindeloze bomenrijen en de Leopoldsvaart en u hebt ingrediënten
genoeg om er een mooie wandeldag van te maken.
Zaterdag 6/5/2017: Bedevaart te voet naar Oostakker.
Verzamelen om 6.15uur in Taverne De Plaetse ( rechtover de kerk van Ruiselede) waar
iedereen door het gemeentebestuur getrakteerd wordt op koffie met de traditionele druppel.
Om 6.30uur stipt zal men vertrekken voor een tocht van ongeveer 35 km richting Poeke,
Poesele (korte dienst in de kerk), Nevele (knapzak kan aangesproken worden in café de
Vischmijn - (koffie krijgt met ter plaatse), Drongen (middagmaal-eigen boterhammen), Gent
en tenslotte Oostakker waar de bedevaarders om ongeveer 14.15uur zullen aankomen in het
heiligdom. De financiële bijdrage bedraagt €10, verzekering inbegrepen. Inschrijven kan bij
de voorzitter tot één week op voorhand.
Vrijdag 12/5/2017: Lentetocht – Bossentocht vanuit zaal Kruispunt te KruiskerkeRuiselede.
De tweede organisatie van uw vereniging heeft zoals gewoonlijk volgende afstanden:
4,6,9,12,15 en 20 km in de prachtige natuur in en rond Kruiskerke, de parochie van onze
parcoursbouwer Julien Dufour.
Dit wordt beslist een onvergetelijke zwerftocht met een heel afwisselend parcours door de
gemeentebossen (25ha), Vortebossen (50ha), de bossen van Maria-Aalter en enkele openbare
en privédomeinen.
De bosanemonen en de sleutelbloemen staan in volle bloei - het is lente.
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Inschrijven kan van 7uur tot en met 15uur en er is zoals altijd een koffie of frisdrank voorzien
met versnapering.
Donderdag 25/5/2017: Aanbevolen tocht – Kuurne voor de 20ste Klinkertocht van de
Klinkerclub.
Start- en aankomstplaats is: Kubox, Kattestraat 188 Kuurne, en volgende afstanden zijn
voorzien: 6,10,12,15 en 23 km over een overwegend landelijk parcours.

Frans Debouck.
___________________________________________________________________________

Uitslag wedstrijd augustus 2016

Oplossingen:
Vr 1. Aan welk kanaal stromen het Ieperlee kanaal en de IJzer samen
Antwoord: Knokkebrug
Vr 2. Welke markt moest in Damme plaats maken voor de aanleg van de vaart ?
Antwoord: Korenmarkt
Vr 3. Welke hoed draagt de geknielde man ?
Antwoord: een bolhoed
De schiftingsvraag moest, zoals altijd, de winnaar(s) aanduiden. Door het minder goede weer
was het aantal deelnemers aan de Kermistocht (1757) aan de lage kant en daarmee zijn de
laagste schatters meteen ook de winnaars.
Uitslag:
1.
2.
3.
4.
5.

Ludwina Bruggeman
Dirk Daeninck
Leentje Burggraeve
Marleen Van Eeghem
Rita Verhelst

1920
2000
2103
2119
2165

Aangezien Ludwina en Dirk op hetzelfde adres wonen is Leentje Burggraeve de tweede
winnaar.
Proficiat aan Ludwina en Leentje. De 10 euro worden je bezorgd.
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