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                                                                                                            Ruiselede 16-08-2020 

Nieuwsbrief aan de leden: 
 

 

Beste Clubleden, 

 
sinds het verschijnen van de laatst verschenen nieuwsbrief van 16 mei 2020 is er niet zoveel 

veranderd betreffende het georganiseerd wandelen, integendeel: tot en met 31 augustus 2020 

zijn alle wandeltochten opgenomen in “ Walking in Belgium “ en behorende tot clubs 

aangesloten bij een erkende wandelfederatie AFGELAST. 

 

Wel mochten organisaties van max.100 deelnemers binnen en max.200 deelnemers buiten 

doorgaan met afstandsregeling, mondmasker en voorinschrijving. Beste leden u begrijpt dat 

dit absoluut niet kon, de onkosten zouden een veelvoud zijn van de opbrengst en dit wil ook 

zeggen dat alle medewerkers hun taak zouden moeten vervullen in alles behalve gunstige 

omstandigheden en eigenlijk behoren we met een groot percentage tot een risicovolle groep 

van de bevolking wat betreft corona. 

 

Het was afwachten wat de beslissingen zouden zijn na de bijeenkomst van de Nationale 

Veiligheidsraad op donderdag 20 augustus wat betreft sportorganisaties en evenementen, doch 

heel positief zag het er niet uit daarom hebben wandelverenigingen massaal hun 

wandelorganisaties voor september geschrapt. 

(terug te vinden op www.wandelsportvlaanderen.be onder de rubriek wandelkalender). Clubs 

dienen immers rekening te houden met een hele resem CERM-maatregelen, teneinde de 

verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de veiligheid van de deelnemers 

en de medewerkers is hierbij van uiterst belang. Daarnaast was voorinschrijving van de 

deelnemers een verplichting opgelegd door de overheid. Zo tochten doorgaan verklaard de 

deelnemer zich bij inschrijving akkoord met het protocolcharter van de organisator. 

 

Op huidig ogenblik zijn er heel wat clubs die een vast parcours uitgepijld hebben voor een 

bepaalde tijd, de clubs en parcours kunt u terugvinden op de frontpagina van onze federatie op 

www.wandelsportvlaanderen.be onder de rubriek “belangrijke mededeling- wandelblog.com 

“.  

 

Ook de Molenstappers hebben twee parcours uitgezet, nl : 

 

7 km., een lus wandeling mat start- en aankomstplaats: Kruisbergstaat te Kruiskerke- 

Ruiselede (afslaan naast huisnummer 26H) aan de schaatsweide. Volg de 

Molenstapperspijltjes door het Parochieveldbos (eigendom gemeente Ruiselede, het 

Bruwaanbos (Agentschap Natuur en Bos) en de Vorte Bossen (Natuurpunt). Voorwaar 

een prachtige bosrijke wandeling. 
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36 km, een lus parcours met start en aankomstplaats: park van Ruiselede aan het 

gemeentehuis- Markt 1 Ruiselede. Dit parcours is eveneens voorzien van 

Molenstapperspijltjes en er ligt bij de startplaats ook een parcoursbeschrijving klaar in 

het bijhorend bakje. Dit parcours is een fiets lus doch evenzeer een wandel lus voor de 

keiharde onder ons én diegenen die de afstand aankunnen. Op deze tocht zijn er vier 

mogelijkheden om iets te nuttigen, nl: café Soulistje en frituur Filip op de grens met 

Aalter, café Boltra (+/- halfweg) in Kruiskerke, café New- York in Doomkerke en café- 

restaurant De Radio in Doomkerke. Natuurlijk kunt u voor en na de tocht ook terecht in 

Ruiselede zelf in café De Plaetse, café De Muide en  café t Fonteintje. 

Met dank aan Roland Van De Steene, Eddy Stobbe, Noël Slos en Dieter Hantson 

(sportfunctionaris) voor het maken en uitpijlen van de parcours !!! 

 

De pijltjes voor deze beide tochten blijven hangen tot en met: 10 september. 

 

 

OPROEP : 

 

In de week van maandag 21 tot 26 september zouden we willen alle borden 

en pijlen herschilderen evenzo de metalen delen van onze clubtenten. 

Clubleden die een handje willen toesteken en die zich een dag of enkele 

dagen kunnen (willen) vrijmaken zijn van harte welkom. Dit alles zal 

gebeuren bij de voorzitter: Abeelstraat 13 Ruiselede - eten en dranken 

worden uiteraard voorzien en alles zal corona- proof gebeuren. Aanmelden 

kan op: frans.debouck@telenet.be - 0473 892967 - 0473 892966  Bedankt op 

voorhand. 

 
 

De geplande busuitstappen in de tweede helft van het jaar, het clubfeest op zondag 15 

november en de Putje Wintertocht op zondag 20 december, daar krijgen we soms vragen over 

wat daarmee gebeurd maar ook voor ons is dit één groot vraagteken – van zodra er nieuws is 

zullen we u op de hoogte brengen, we kunnen wel nu al melden dat de 2 eerstvolgende 

busuitstappen, nl. op zaterdag 26/09 en op zondag 25/10 niet zullen doorgaan (de 

wandelbeurs op 26/09 is afgelast en de wandeltochten gaan niet door). Intussen is de opmaak 

begonnen van “ Walking in Belgium 2021 “ bij onze federatie en zodoende hebben de clubs 

hun info voor hun geplande wandeltochten reeds moeten insturen – ook wij deden dat voor 

onze vijf geplande wandelorganisaties voor 2021- hopelijk kunnen deze dan wel doorgaan !!! 

 

  

  

  Tot een volgende maal.                                       

  Frans Debouck – voorzitter 

  
          

  

  

 


