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  Betreft: nieuwsbrief voor de leden 
 
° Zondag 15 oktober 2017: busuitstap naar Godewaersvelde (Nord-pas-de Calais - 
Frankrijk ) 
Iets voorbij Poperinge, aan de andere kant van de grens ligt Godewaersvelde, een gemeente 
met ongeveer 2000 inwoners en vooral bekend voor de Katsberg, een heuvel met Abdij waar 
het heerlijk wandelen is. 
De Sint-Hubertuswandeltocht heeft volgende afstanden: 6,12,18,25,en 33km en er is een 
paardenwijding en er zijn verschillende jachthoornoptredens. 
De bus van de Meibloem vertrekt om 7.30u aan de sporthal van Ruiselede en de 
deelnameprijs bedraagt €11. De deelnemers aan deze busuitstap ontvangen een bonnetje voor 
een reuzenbrood met gegrilde beenhesp en een bonnetje voor een picon of ander drankje. 
De dubbeldekbus (84 plaatsen) is ondertussen volzet!!! 
 
Zaterdag 11 november 2017: 22ste  clubfeest in zaal Sport en Spel, Tieltstraat 46A te 
Ruiselede. 
 
De tweede zaterdag van november vindt traditioneel het clubfeest plaats van 
wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede V.Z.W. en dit jaar is dit niet anders en bij 
deze wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van dit feest in zaal Sport en Spel, 
Tieltstraat 46A te Ruiselede. 
 
              Om 19.30u ontvangst met aperitief. 
              Om 20.00u aanschuiven voor het diner: 
                   - Soep: crème van boschampignons 
                   - Hoofdgerecht à volonté: varkenshaasje Duroc d’Olives, met gratin dauphinois 
                     assortiment van warme wintergroentjes, bijpassende warme sausjes, peertjes met  
                     veenbessen 
                    - Dessert: ijs met seizoenfruit 
                    - Gedurende de maaltijd water op tafel 
                    - Andere dranken (ook wijnen) aan democratische prijzen. 
 
Daarna toespraak van de voorzitter met een terugblik op het voorbije wandelseizoen en een 
blik op de toekomst van onze vereniging. 
 
Voor de verdienstelijke leden is er terug een mooi geschenk voorzien.   
 
Er is ook een tombola voorzien volgens de formule “altijd prijs”. 
 
Het lidmaatschap kan deze avond ook hernieuwd worden zelfde prijs als dit jaar (€15 p. 
persoon) en de wandelkalender “Walking in Belgium “ kan eveneens aangeschaft worden (€8) 
 



Daarna gezellig samenzijn en dit met aangepaste muziek van D.J.Geert Van Wijcklandt. 
 
De deelname aan deze avond bedraagt €35 per persoon en €17 voor kinderen tot 14 jaar. 
 
Inschrijven voor deze avond kan uiterlijk tot en met woensdag 8 november 2017 bij de 
bestuursleden - zij beschikken over toegangskaarten - u kunt uw aanwezigheid ook bevestigen 
per telefoon of per email bij diezelfde bestuursleden - betalen kan ook de avond zelf. 
 
Hebt u vrienden, familie of kennissen (niet-leden) die ook op deze avond wensen aanwezig te 
zijn? Dat kan voor €37 per persoon. 
 
Wie is verdienstelijk lid van De Molenstappers? 
 
Ook wie dit wandelseizoen deelneemt aan 30 wandeltochten wordt aanzien als verdienstelijk 
lid,  - huidig wandelseizoen loopt van het clubfeest 2016 (12 november 2016 en het clubfeest 
2017 - 11 november 2017). Dit is enkel voor leden welke actief lid zijn van WSV De 
Molenstappers Ruiselede VZW. 
Clubleden welke verdienstelijk lid zijn en niet naar het clubfeest kunnen komen, kunnen 
uiteraard ook hun geschenk afhalen op de Putje Wintertocht van zondag 24 december 
aanstaande. 
 
Wel wordt gevraagd dat diegenen die zich opgeven als verdienstelijk lid hun afgestempelde 
wandelboekjes zouden voorleggen aan iemand van het bestuur, dit kan ook op het clubfeest 
zelf. 
 
Welke tochten komen in aanmerking om mee te tellen voor verdienstelijk lid? 
 
Alle tochten georganiseerd door een erkende wandelvereniging aangesloten bij een erkende 
wandelfederatie en aangekondigd in Walking in Belgium (Wandelsport Vlaanderen of de 
kalender van Federation Francophone Belge de Marche Populaire (F.F.B.M.P.), 
Volkssportverband Des Gebietes Deutscher Sprache in Belgien (V.G.D.S.) 
 
Alle wandeltochten van jullie vereniging. 
 
Buitenlandse reizen van uw vereniging leveren twee stempels op. 
 
Eigen wandelorganisatie: clubleden die helpen op een eigen wandelorganisatie van WSV De 
Molenstappers Ruiselede VZW bekomen eveneens een stempel - dus helpen wordt 
gelijkgeschakeld als wandelen. 
 
Belangrijke data. 
 
Zaterdag 25 november 2017: Bredene-tocht met vergoeding. 
 
Deze 3° Zeebriestocht van wandelclub De Puinstappers Bredene is de vijfde en tevens laatste 
tocht met vergoeding van 2017. Volgende afstanden zijn voorzien: 4,6,8,12,16,20 en 24 km 
en de start- en aankomstplaats is: Ons Volk, Golfstraat 31 Bredene. De wandeltocht gaat 
langs- en in de duinen, parken, kerkwegels en cultureel erfgoed. De tocht word georganiseerd 
door onze vrienden Ludwig Germonprez en Leentje Burgraeve – een aanrader!!! 
 
Zondag 24 december 2017: 23ste Putje Wintertocht vanuit de zaal ’t Haantje te 
Doomkerke - Ruiselede. 
 



Dit is de enige wandeltocht in West- en Oost-Vlaanderen op die dag. Hopelijk kunnen we 
organiseren op een mooie winterse dag!! 
De Putje Wintertocht is in wandelmiddens bekend voor de prachtige parcours en dat zal dit 
jaar niet anders zijn. Rustposten zijn voorzien bij de familie Algoet (gratis koffie of frisdrank 
met versnapering), in zaal Kruispunt te Kruiskerke en in de feestzaal in Maria - Aalter. 
 
Zaterdag 30 december 2017: Busuitstap naar Denée (provincie Namen) 
 
Vertrek om 7.30u aan de sporthal te Ruiselede en de bijdrage bedraagt €12, inschrijving voor 
de wandeltocht en fooi voor de busbestuurder inbegrepen. Start- en aankomstplaats is de 
prachtige en imposante abdij van Maredsous. 
Volgende afstanden zijn voorzien: 4,6,12,18 en 25 km, vooral in een bosrijk gebied en in de 
vallei van het riviertje De Molignée.  
Het is uiteraard nog vroeg doch momenteel zijn er reeds 25 clubleden ingeschreven!! 
 
 
                                                                                                         Namens het bestuur, 
                                                                                                                              
                                                                                                         Frans Debouck - voorzitter.                   
 
 
 
  


