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 Ruiselede 05-03-2021 

 

Nieuwsbrief aan de leden : 

 

Beste clubleden, 

In het jaarprogramma van uw vereniging is er een weekenduitstap voorzien van vrijdag 24 september 

tot en met zondag 26 september 2021. Door de coronamaatregelen en beperkingen hadden we bij het 

verschijnen van dit programma nog geen zicht op deze weekenduitstap, nu echter wel en met volgende 

gegevens: 

- De bestemming is Duitsland, nl. het Teutoburgerwoud (Duits: Teutoburgerwald), dit is een 

heuvelrug van +/- 105km lang die zich uitstrekt van Rheine in het westen tot Horn – Bad 

Meinberg in het zuidoosten en daar dan overgaat in de heuvels van het Eggegebergte. In dit 

gebied zijn drie grote steden gelegen, nl.: Osnabrück, Bielefeld en Paderborn en het gebied 

strekt zich uit over de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn – Westfalen. Grote delen van dit 

gebied zijn nationaal park waar natuurbeschermende maatregelen gelden. Het is een zeer 

afwisselende streek met dichte bossen, kleine paden, bizarre rotsformaties, prachtige 

uitzichtpunten en pittoreske vakwerkstadjes zoals: Tecklenburg, Bad Iburg, Detmold, ….Voor 

wandelliefhebbers is dit een fantastische streek met honderden km wandelpaden en lussen,  

ook de Hermannsweg – één van de mooiste lange afstand wandelroutes van Duitsland 

doorkruist het Teutoburgerwoud (156km) 

- We verblijven dit weekend in Waldhotel Bärenstein in Horn – Bad Meinberg. Dit is een vier 

sterren hotel rustig gelegen aan de rand van een bos (natuurgebied Externsteine) in het 

Teutoburgerwoud en is een echt familiehotel. 

- Hoe zien we deze weekenduitstap? 

o Vrijdag 24 september 2021: 

▪ Vertrek ’s morgens om 06.00 uur aan de sporthal van Ruiselede (Tieltstraat 

46A) – afstand Ruiselede – Detmold = +/- 450km = +/- 6u rijden met 

tussenstop. 

▪ Middagmaal in een restaurant in het centrum van Detmold. 

▪ Na het middagmaal wandeling in een rond dit historisch vakwerkstadje – niet 

wandelaars genieten van de binnenstad. 
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▪ In de late namiddag rijden we naar Waldhotel Bärenstein in Horn - Bad 

Meinberg (+/- 10km), daarna betrekken van de kamers en avondmaal. 

o Zaterdag 25 september 2021: 

▪ Na het ontbijt is er die dag keuze te over: wandeling ter plaatse naar de 

Externsteine (rotsformatie), wandeling in het prachtige Silberbachtal, bezoek 

aan en wandeling rond kasteel Wewelsburg, bewandelen van een stuk van de 

Hermannsweg of de Eggeweg. Niet – wandelaars verpozen aan de 

Externsteine of bezoeken het stadje Horn of de stad Paderborn. Bij goed weer 

kunnen we ’s middags de pic-nic aanspreken op een idyllische plaats 

(klaargemaakt in het hotel) of bij minder goed weer keren we terug naar het 

hotel voor het middagmaal. 

▪ Avondmaal en gezellig samenzijn. 

o Zondag 26 september 2021: 

▪ Na het ontbijt wandeling ter plaatse langs een stuk van de Hermannsweg. 

▪ Middagmaal en in de loop van de namiddag vertrek naar huis. 

 

- De kostprijs van deze uitstap bedraagt € 320 per persoon voor wie verblijft in een twee- 

persoonskamer en € 380 voor wie verblijft in een eenpersoonskamer. 

- Wat is in de prijs inbegrepen? 

o De busreis heen en terug alsook de uitstappen ter plaatse. 

o Verblijf van twee nachten in een vier sterren hotel met zwembad, sauna, dampbad. 

o Alle maaltijden in het hotel zijn in buffetvorm: 

▪ Ontbijt, middagmaal en avondmaal. 

▪ Uitgezonderd de zaterdagmiddag indien we opteren voor een uitgebreid 

lunchpakket. 

▪ De lunch op vrijdagmiddag is een driegangen lunch. 

▪ De lunch op zondagmiddag is een feestlunch met aperitief. 

- Wat is in de prijs niet inbegrepen? 

o Persoonlijk uitgaven voor dranken. 

 

- Inschrijven voor deze uitstap kan tot en met donderdag 25 maart 2021. 

o Door een e-mail of telefoon naar de voorzitter: frans.debouck@telenet.be – 

0473/892967 – 051/689365. 

o Door het betalen van een voorschot van € 100 op rekeningnummer:                                      

BE62-4737-0542-3161  van Molenstappers Ruiselede – Abeelstraat 13  8755 Ruiselede. 

o Het saldo kan gestort worden op hetzelfde rekeningnummer tot en met zondag 20 juni. 

     

- Hopelijk strooit corona geen roet in het eten en kan deze uitstap doorgaan !!!! 

 

    Frans Debouck. 
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Mededelingen: 

 

 

- In samenwerking met de veiligheidsraad heeft onze federatie “Wandelsport Vlaanderen” alle 

georganiseerde wandeltochten afgelast tot en met vrijdag 2 april 2021. Dit wil zeggen dat de 

tochten met vergoeding van 14/03/2021 in Aalter en van 28/03/2021 in Oostende niet 

doorgaan, alsook onze eerste wandelorganisatie “Rondom Ruiselede” van vrijdag 02/04/2021 

gaat niet door. 

 

- Heel wat clubleden zijn reeds ingeschreven voor de voorziene busuitstappen (hopelijk gaan ze 

ook door !?) Inschrijven kan uiteraard nog altijd! 

- Busuitstappen met ingeschreven clubleden: 

o Zondag 11/04/2021 – Burg – Reuland: 28 ingeschreven. 

o Zaterdag 26/06/2021  - verrassingsuitstap: 62 ingeschreven. 

o 24-25-26/09/2021 – weekend Teutoburgerwoud: 41 ingeschreven. 

o Zondag 11/07/2021 – Geelrode en Ottergem met gratis BBQ: 31 ingeschreven. 

o Zondag 31/10/2021 – Tienen en Wetteren: 23 ingeschreven. 

o Donderdag 30/12/2021 – Halle en Antwerpen (kerstmarkt): 23 ingeschreven. 

 

- Zondag 25/04/2021 – Vlaanderen Wandelt Lokaal: 106 wandelclubs zijn ingeschreven voor dit 

evenement. Ook uw vereniging is ingeschreven en er zal uitgepijld worden vanaf zaal Kruispunt 

in Kruiskerke – Ruiselede richting Sint-Joris Beernem alsook enkele plaatselijke lussen. Zal zaal 

Kruispunt open zijn?? Dit zal afhangen van de coronatoestand op dat ogenblik. Best is om 

regelmatig onze website en de website van Wandelsport Vlaanderen te raadplegen. 

 

- Zo, dit is het voor nu. Voor meer nieuws verwijzen we graag naar onze website en naar een 

volgende nieuwsbrief. 

 

    Frans Debouck. 

 

 

 

 

 

 



 

 


