Van vrijdag 14 juli tot en met zaterdag 22 juli 2017: Zomerreis naar
Gohrisch in Saksen -Oost Duitsland.
- Duitsland:
Is een federale republiek onderverdeeld in 16 deelstaten, heeft bijna 83 miljoen inwoners en
heeft een oppervlakte van 357.000 km². De hoofdstad is Berlijn, de grootste stad van het land
met 3,5 miljoen inwoners. Duitsland kent een divers landschap: van laagvlakten in het
noorden, tot heuvelachtige gebieden in het centrale deel, en hoge bergen in het zuiden.
Het Duitse Middelgebergte (200-1500m) vormt een natuurlijke scheiding tussen het noorden
en het zuiden van de Bondsrepubliek. En in dit gebied hebben rivieren diepe dalen
uitgesneden in de bergketens. De meeste dorpen en steden zijn in de rivierdalen gebouwd en
de hellingen zijn zeer geschikt voor wijnbouw. Ten zuiden van de Donau gaat het
Middelgebergte over in de Alpen. Daar ligt het hoogste punt van Duitsland, de Zugspitze
(2962m) vlak bij de grens met Oostenrijk.
Het land telt 15 nationale parken en ruim 90 natuurparken die niet alleen het doel hebben de
natuur te beschermen, maar ook oude gebruiken, de ambachtelijke kunst en de traditionele
bouwkunst in stand te houden. De grote rivieren hebben er mede toe bijgedragen dat het land
een transportcentrum werd. De Rijn stroomt vanuit Zwitserland door het westen van
Duitsland naar de Rotterdamse Haven. De Elbe ontspringt in Tsjechië en mondt bij de haven
van Hamburg uit in de Noordzee. De Donau verbindt Duitsland via Oost-Europa met de
Zwarte Zee. Duitsland zoals we het nu kennen bestaat nog niet zo lang: pas sinds de
hereniging van West- en Oost-Duitsland in 1990. Voor de Eerste Wereldoorlog was het land
veel groter en besloeg het ook delen van het huidige Polen.
- Saksen:
Is een deelstaat in het Oosten van Duitsland palend aan Polen en Tsjechië, de hoofdstad is
Dresden - de stad aan de Elbe met 536.000 inwoners. Andere belangrijke steden zijn Leipzig,
Chemnitz, Zwickau, Pirna, Görlitz, Meisen en Bautzen. Geografisch heeft Saksen in het
noorden een glooiend landschap met bos en heide en het zuiden is gekenmerkt door bergland
met bossen en waterlopen. Ook is er een optimale balans tussen natuur en cultuur.
-Sächsische Schweiz: (Saksisch Zwitserland)
Is een groene regio in de Elbevallei en strekt
zich uit ten oosten van Dresden, van Pirma tot
de Tsjechische grens. De ongerepte
schoonheid van de heeft heel wat
kunstschilders
en
andere
kunstenaars

geïnspireerd (de benaming Sächsische
Schweiz zou afkomstig zijn van twee
Zwitserse schilders die hier hun geboorteland
herkenden.) Dit natuurgebied is tevens ook
Nationaal Park. Op een van de bergen ligt het
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hoogstgelegen kasteel van Duitsland: de imposante vesting Köningstein. Ook is er de Bastei,
een natuurwonder van enkele markante rotspunten - zeer toeristisch. Dit natuurgebied behoort
tot de meest fotogenieke delen van Duitsland. Uiteraard stopt dit gebied niet alleen aan de
grens en aan Tsjechische zijde loopt het gebied over in Boheems Zwitserland, beschermd als
Nationaal Park České Švýcansko.
- Gohrisch:
Is een gemeente in Sächsische Schweiz gelegen in een rustig bosrijk gebied op een plateau
links van de Elbe. Met de bijhorende dorpen Cunnersdorf, Kleinhennersdorf en Papstdorf
heeft de gemeente ongeveer 2200 inwoners.
Uniek voor Europa zijn de op zichzelf staande tafelbergen van het Elbezandsteengebergte. De
markante tafelbergen Liliënstein en Pfaffenstein evenals de vesting Köningstein bevinden
zich in de nabije omgeving.
-Parkhotel Margaretenhof:
We logeren in dit 3*** hotel
gelegen in een absoluut rustige
omgeving iets buiten het centrum
van Gohrisch in een eigen park van
5000m². Margaretenhof is een
gemoedelijk familiehotel van de
familie Levin met 90 bedden
verdeeld over 45 kamers. Iedere
kamer is voorzien van douche, wc,
telefoon, T.V., haardroger, minibar
en Wifi. Het hotel is verder uitgerust met een vrijetijdsruimte met sauna, bio-sauna, finse
sauna en dampbad, gratis te gebruiken door de hotelgasten. Er is ook een ruimte met een
dubbele kegelbaan.
We logeren er op basis van half-pension, het ruime ontbijt is in buffetvorm met een grote
keuze en ’s avonds kunt u genieten van een driegangenmenu of een koud en warm buffet.
- Wat zijn de mogelijkheden?
- Zoals altijd worden er dag of halve daguitstappen georganiseerd al of niet gecombineerd met
wandelingen.
- Boottocht op de Elbe en aanmeren in het centrum van de cultuurstad Dresden (536.000
inwoners) met bezoek aan deze monumentale stad met o.a.: De Altmarkt (oude markt) het
Semperoper - (de staatsopera), de Zwinger - (een enorm paleizencomplex),… met middageten
in de Altmarktkeller.
- Busuitstap naar Oberlausitz en wandeling langs de rivier de Spree en bezoek aan de stad
Bautzen met etentje in een Sorbisch restaurant (Sorben zijn een slavische minderheidsgroep
met eigen taal, klederdracht en gebruiken)
- Bezoek aan kasteel Königstein, de Bastei (rotsenbrug) en het stadje Bad Schandau (met
wandeling)
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- Een wandeldag langs de Malerweg – een van de mooiste wandelwegen in Duitsland - dwars
door het rotsengebied van het Sächsische Schweiz. Deze wandelweg is 112 km lang verdeeld
over acht etappes.
- In deze streek zijn meer dan 100 beschreven wandeltochten: lijnwandelingen,
rondwandelingen en ook door kloven, tussen rotspieken en door dalen zoals: het Polenztal,
Kirnitzschtal, Amselgrund…
- Het Sächsische Shweiz is een verassend wandelparadijs met bizarre rotsformaties,
mysterieuze tafelbergen, prachtige vergezichten afgewisseld met diepe kloven en dichte
bossen. De Elbevallei is hier op haar mooist.
- U ziet er zijn mogelijkheden genoeg om er een fantastische vakantie van te maken en zoals
we de voorgaande jaren deden, zorgen we terug voor een aangepast programma voor
iedereen: niet-stappers, minder geoefende stappers en goede stappers.
- De reis wordt ondernomen met een luxeautocar van Firma De Meibloem uit Tielt en met
ervaren bestuurder. De autocar blijft de ganse reis tot onze beschikking om uitstappen te
maken.
Bijzonderheden:
- Vertrek op vrijdagavond 14 juli 2017 om 19 uur aan de Sporthal van Ruiselede.
- Aankomst in Gohrisch op zaterdagmorgen 15 juli 2017 (afstand Ruiselede-Gohrisch is
ongeveer 900km)
- Ontbijt bij aankomst en middagmaal in het hotel de zondagmiddag.
- Verblijf in het hotel Margaretenhof op basis van half-pension.
- Vertrek in Gohrisch op zaterdagmorgen 22 juli 2017 na het ontbijt.
- Terug te Ruiselede op zaterdagavond 22 juli 2017
De prijs voor deze reis bedraagt €775 per persoon welke verblijven op een
tweepersoonskamer.
Voor een éénpersoonskamer is er een opleg van €105 (= €15 per dag)
- Wat is in deze prijs inbegrepen?
- Heen- en terugreis met luxeautocar (De Meibloem Tielt)
- Alle uitstappen ter plaatse.
- Verblijf in half pension: - uitgebreid ontbijtbuffet
- ’s avonds driegangenmenu of warm en koud buffet
- Van ontbijt eerste dag (15/7) tot ontbijt laatste dag (22/7)
- Middagmaal eerste dag in hotel Margaretenhof
- Begroetingsdrink
- Middagmalen op verplaatsing (wandelingen en uitstappen)
- Een grillavond op het zomerterras van het hotel.
- Gebruik van de 3 sauna’s, dampbad en de kegelbaan
- Reisbijstandsverzekering.
- Gebruik van Wifi in hotel Margaretenhof
- Twee consumpties van de club
- Fooi voor de busbestuurder.
- Een lunchpakket bij de terugreis.
- Gebruik van personenlift in Bad Schandau
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- Wat is in deze prijs niet inbegrepen?
- Drank aan tafel.
- Toegangsgelden voor bezienswaardigheden.
Eind mei-begin juni wordt deze reis ter plaatse verder voorbereid en op vrijdag 30 juni 2017
is er voor alle meereizenden een reisbijeenkomst voorzien om even kennis te maken met
elkaar bij een hapje en een drankje. Dan ontvangt iedereen een reisbrochure met alle gegevens
en nuttige informatie betreffende deze reis. Ook gaan we digitale beelden bezien op groot
scherm over de streek en bezienswaardigheden welke we bezoeken. Geïnteresseerde
clubleden zijn uiteraard ook altijd welkom. Deze reisinformatieavond gaat door in zaal van
Sport en Spel Tieltstraat, te Ruiselede, aanvang om 19.30u.
Volgende betalingsschema wordt voorzien:
* Betalen voorschot van € 200 per persoon tot uiterlijk 15 maart 2017
* Tussenbetaling van €200 per persoon tot uiterlijk 25 april 2017
* Betalen saldo van €375 tot uiterlijk 25 mei 2017
* Betalen kan door overschrijving op rekeningnummer: BE13 7554 1571 1539 van
Molenstappers Ruiselede – Frans Debouck Abeelstraat 13, 8755 Ruiselede
Voor een geldige inschrijving van deze reis moet men eerst zijn naam opgeven bij de
voorzitter en dan de eerste storting verrichten tot uiterlijk 15 maart 2017.
Ingeschrevenen aan deze reis welke twee maanden voor afreis afzeggen dienen er wel
rekening mee te houden dat er 100€ wordt ingehouden.
Ingeschrevenen aan deze reis welke één maand voor afreis afzeggen dienen er wel rekening
mee te houden dat het eerste voorschot ingehouden wordt.
Ook wij moeten tijdig de voorschotten en tussenbetalingen overmaken naar het hotel en
busmaatschappij - dank voor het begrip.
Alle informatie betreffende deze reis kunt u bekomen bij de voorzitter tel: 051/68 93 65
GSM 0473 89 29 67, é-mail: Frans.debouck@telenet.be

Bautzen: De stad aan de Spree – stad van de Sorben

Dresden: hoofdstad van Saksen
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Van vrijdag 1 september 2017 tot en met zondag 3 september 2017: Weekenduitstap
naar Kerkrade (Zuid-Limburg: Nederland)
Dit jaar is er terug een weekenduitstap en wel naar het Nederlandse Zuid-Limburg waar we in
de gemeente Kerkrade zullen verblijven en logeren in het Abdijhotel Rolduc.
*Zuid-Limburg: heeft binnen Nederland een uitzonderlijke ligging. Het is een tamelijk klein
gebied dat ingeklemd ligt tussen de
buurlanden Duitsland en België. Dit deel
van Nederlands Limburg wordt ook wel
Heuvelland genoemd wegens zijn golvend
landschap wat tevens ook gekenmerkt
wordt door een afwisseling van bossen,
heidevelden,
akkers,
weilanden,
boomgaarden en meidoornhagen. De
Vaalserberg in de buurt van het
Drielandenpunt is het hoogste punt van
Nederland (322m). Er zijn 18 gemeenten
waarvan de bijzonderste zijn: Maastricht,
Valkenburg, Heerlen en Kerkrade. De streek is zeer toeristisch en is ook bekend van de
wielerwedstrijd “Amstel Gold Race”.
*Kerkrade: De gemeente - met zo’n 50.000 inwoners is onderdeel van Parkstad Limburg en
gelegen pal aan de Duitse grens. Kerkrade wordt doorsneden door meerdere groene “aders”.
Daarnaast kent het gebied veel hoogteverschillen - beekdalenstructuur. De spoorlijn Heerlen Kerkrade - Valkenburg doorkruist de stad. Door de hoge spoordijk en de diepe insnijdingen
deelt deze lijn de stad fysiek in tweeën. Aangrenzende gemeenten zijn: Heerlen, Landgraaf
en de Duitse gemeente Herzogenrath waarmee Kerkrade een eenheid als Europstad vormt,
genaamd Eurode.
Interessante gebouwen en gebeurtenissen in Kerkrade:
- Rodahal: ligt in het centrum aan het Europaplein en heeft een capaciteit van 2500 mensen en
is vooral bekend van de vele muziekfestivals welke hier plaats vinden.
- Stadhuis (Raadhuis): een imposant gebouw in Neorenaissance stijl.
- Wereldmuziek-concours: is een internationaal muziekfestival die om de vier jaar in
Kerkrade wordt gehouden – terug in 2017.
- Parkstad Limburg Stadion: waar de Nederlandse eerste devisievoetbalploeg Rode J.C. zijn
thuishaven heeft.
- Orlandofestival: is een jaarlijks
topevenement van kamermuziek die
nationaal en internationaal in hoog aanzien
staat.
- Ook zijn er in Groot-Kerkrade 18 kerken.
*Abdij Rolduc: is het grootste
abdijcomplex van de Benelux. De 900 jaar
oude abdij staat terecht op de top 100
Unesco monumenten va n Nederland. Het
complex, inclusief de binnentuinen en de
talloze bijgebouwen heeft een oppervlakte
van 8,5ha, terwijl het gehele terrein
inclusief de eigen wijngaard en landerijen in totaal circa 35 ha omvat. Het geheel is gelegen
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iets buiten het Centrum van Kerkrade in een bosachtig gebied vlakbij het riviertje de Worm in
het gelijknamige dal. De abdij heeft een lange, woelige doch boeiende geschiedenis achter de
rug en in de loop der eeuwen werd er heel wat gebouwd en verbouwd zodat er verschillende
stijlen waar te nemen zijn: Romaans, Neoromaans (kerk), Maaslandse Renaissance, Barok,
Rococo en Neoclassicisme.
In de volledige gerestaureerde abdijgebouwen is nog één vleugel in gebruik als seminarie, er
is de kerk, de Romeinse Crypte en een gerenommeerde Rococo-bibliotheek (alles te
bezoeken) en de rest is
omgevormd tot 3***hotel en
conferentieoord. Zo zijn er in
Rolduc 160 kamers, liften,
restaurants, 16 conferentie- en
vergaderzalen, tuin met terras,
brasserie en bar - er is ook gratis
wifi voorzien.
Alle kamers welke voor onze
groep ter beschikking staan zijn
voorzien van flatscreen TV,
badkamer met douche of bad en
toilet.
En zeg nu zelf, verblijven in zo’n imposant voormalig abdij- en kloostercomplex - het heeft
iets!!!!
Hoe ziet deze weekenduitstap eruit?
Vrijdag 1 september 2017:
Vertrek aan de Sporthal (parking) van Ruiselede, Tieltstraat 46A, ’s morgens om 8u.
Aankomst ’s middags ofwel:
1) In de Voerstreek, middagmaal en wandeling ter plaatse, niet-stappers verblijven in
een Voerdorp. In de loop van de namiddag aankomst in abdijhotel Rolduc, betrekken
van de kamers, begroetingsdrink, avondmaal en gezellig samenzijn.
2) In Kerkrade in abdijhotel Rolduc, middagmaal en wandeling ter plaatse in de bosrijke
omgeving van de abdij, niet-stappers kunnen de abdij verkennen. In de loop van de
namiddag betrekken van de kamers, begroetingsdrink, avondmaal en gezellig
samenzijn.
Zaterdag 2 september 2017:
Na het ontbijt zijn er in de voormiddag verschillende mogelijkheden:
- korte busrit met wandeling
- wandeling in Kerkrade-Herzogenrath en omgeving
- wandeling in het nabijgelegen Wormtal.
- er is een nevenprogramma voor de niet-stappers
Middagmaal in het hotel
- in de namiddag zijn er terug enkele mogelijkheden:
- wandeling in Vijlen met bierproeverij
- wandelen in de pittoreske dorpjes Epen of Slenaken met prachtige uitzichten en vele
vakwerkhuisjes.
- wandelen in het kalksteenlandschap van Voerendaal
- niet-stappers hebben ook een programma
- avondmaal in het hotel en gezellig samen.
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Zondag 3 september 2017:
Na het ontbijt bezoek aan de stad Aken en het Drielandenpunt bij Vaals, daarna:
Aperitief en middagmaal in hotel Rolduc en in de loop van de namiddag vertrek naar huis.
- De afstand Ruiselede-Kerkrade is ongeveer 220km
Wat kost deze weekenduitstap?
Volwassenen welke verblijven in een tweepersoonskamer betalen €285 per persoon. Voor een
éénpersoonskamer is er een opleg van €35 per persoon.
Alles inbegrepen:
De kostprijs voor de bus (heen- en terugreis, uitstappen ter plaatse). Het verblijf in abdij
Rolduc - 2x ontbijt, 2x avondmaal, 3x middagmaal, begroetinsdrink en aperitief op
zondagmiddag (alles in buffetvorm)
Mee te nemen.
Toiletgerief, aangepaste kledij en wandelkledij:
Inschrijven : kan tot en met zondag 26 februari 2017
Door aanmelding (telefoon-émail) bij Frans en Christiane 051/68 93 65 - 0473/89 29 67 0473/89 29 66 ( frans.debouck@telenet.be) en betaling van €285 per persoon (verblijf in
tweepersoonskamer) of 320€ (verblijf in een éénpersoonskamer) op rekeningnummer
BE62 4737 0542 3161 van Molenstappers Ruiselede VZW p/a Abeelstraat,13 8755
Ruiselede
° het is belangrijk dat we zo vlug mogelijk weten met hoeveel we zullen zijn, voor hotel
Rolduc (kamerreservatie) en de bus(sen) (aantal zitplaatsen)
° In de loop van het late voorjaar zullen enkele mensen van het bestuur deze uitstap ter plaatse
voorbereiden en zodoende het volledige programma met wandelingen en uitstappen
vastleggen, alsook de laatste afspraken maken met de mensen van abdijhotel Rolduc.

Frans Debouck.
___________________________________________________________________________

Voor de leden die tot op heden hun lidgeld voor 2017 nog niet hernieuwd
hebben, is bij dit clubkrantje een overschrijvingsformulier gevoegd, zodat
ze vooralsnog de betaling kunnen doen (betaling kan ook gebeuren bij de
bestuursleden). Voor diegenen die hun lidgeld niet meer betalen is dit hun
laatste krantje en kunnen ze niet meer genieten van de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheden en lichamelijke ongevallen. Het lidgeld
bedraagt:
€ 15 voor de ieder actief lid.
€ 15 voor steunende leden.
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“De wandelaar” - wedstrijd:

Er is andermaal 2 maal €10 te winnen voor de lezers van dit clubblad. De volgende eenvoudige
vragen juist beantwoorden en een gok wagen bij de schiftingsvraag is voor iedereen een
haalbare kaart. De antwoorden zijn zoals altijd in dit clubblad terug ter vinden. De 2 winnaars
mogen niet op hetzelfde adres wonen.
Oplossingen doorsturen naar: Luc Notteboom - Potterstraat 5 - 8730 Oedelem
of mailen naar: luc.notteboom@telenet.be
De antwoorden moeten in ons bezit zijn op zaterdag 1 april.

Vraag 1 Hoeveel busuitstappen naar de provincie Limburg staan er in 2017 op het
programma ?
Vraag 2 Wie werd op vorige zomerreis de allereerste ‘Miss Molenstapper’ ?
Vraag 3 Hoeveel bedden heeft Parkhotel Margaretenhof ?
Schiftingsvraag a) Hoeveel deelnemers zullen er zijn op de “Rondom Ruiselede” wandeling
op vrijdag 7 april ? (vorig jaar 984 dln)
b) Zelfde vraag voorde “15de Kunsttocht” te Machelen op zondag 9 april;
(vorig jaar 2403 dln)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++
Naam 1

Naam 2

Adres

Adres

Vraag 1 …………………………………………………………….
…………………………………………………………

Vraag 1

Vraag 2 …………………………………………………………….
…………………………………………………………

Vraag 2

Vraag 3 ……………………………………………………………
…………………………………………………………

Vraag 3

Schiftingsvraag a)…………………………………………
………………………………………..
b)
b)…………………………………………

Schiftingsvraag a)

……………………………………….
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Brugse Ommeland Wandeltrofee
Een organisatie van 5 West-Vlaamse wandelclubs
Wandelclub Beernem - Brugsche Globetrotters - Godelievestappers
Ruddervoorde - Molenstappers Ruiselede - Vier op een rij Zedelgem

Wandelclubs werken samen
5 wandelclubs uit het Brugse Ommeland werken samen en bieden u kwaliteitsvolle en
kindvriendelijke wandelorganisaties.

Spaarkaart
De spaarkaart is geldig van januari 2017 t.e.m. december 2018. Elke wandelclub organiseert
per kalenderjaar 2 wandeltochten waarbij u kan stempels verzamelen.
Het deelnemersformulier is gratis te verkrijgen. Tijdens deze periode bekomt u een stempel
op de deelnemende wandeltocht na afgifte van uw controlekaart. Wie 10 stempels verzameld
heeft tijdens de kalenderjaren 2017 en/of 2018, waarbij minimum 2 bij elke van de
deelnemende clubs, krijgt een geschenk.
De volledige voorwaarden vindt u op de Website van de
Brugse Ommeland Wandeltrofee. Meer informatie kunt u
steeds bekomen op de deelnemende wandeltochten aan de
stand van 'Brugse Ommeland Wandeltrofee' of volg ons via
Facebook.

2017
15-01-2017 - Wintertocht Veldegem
Vier op een rij Zedelgem

20-08-2017 - Kermistocht Ruiselede
Molenstappers Ruiselede

05-02-2017- Bloemendaletocht Beernem
Wandelclub Beernem

22-10-2017 - VIVES Campustocht Sint-Michiels
Brugsche Globetrotters

22-04-2017 - Lattenklieverstocht Sint-Joris 12-11-2017 - Lakebosschentocht Ruddervoorde
Wandelclub Beernem
Godelievestappers Ruddervoorde
03-06-2017 - Sint-Kruis
Brugsche Globetrotters

18-11-2017 - Sint-Elooiswandeltocht Zedelgem
Vier op een rij Zedelgem

11-06-2017 - Dwars door Aarsele
Molenstappers Ruiselede

10-12-2017 - Wintertocht Loppem
Godelievestappers Ruddervoorde
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Medewerkersetentje 18 maart
Voor de medewerkers van De Molenstappers was het terug verzamelen geblazen voor het
etentje dat hen aangeboden werd als gebaar van waardering en dank voor hun vrijwillige en
onverdroten inzet gedurende een gans jaar. Zij zijn één van de hoekstenen in de werking van
onze club, en zonder die hoeksteen valt het ganse wandelgebeuren in de club weg. Niet minder
dan 76 medewerkers vonden de weg naar zaal Sport en Spel waar ze verwelkomd werden op
een lekkere aperitief met hapjes.
Zoal altijd verliep de avond in een rustige en aangename sfeer, lekker smoefelen met alles erop
en eraan zonder zelf in de kookpotten te moeten roeren, het is niet altijd van dat (toch niet bij
ons).
De rustige sfeer werd toch enigszins verstoord als een zekere Tralali zich met de zaak kwam
bemoeien. Die gast stelde de lachspieren van iedereen heel hard op de proef. Zo weten we nu
ook dat als Simonneke van Juliens in een verliefde bui haar echtgenoot (alias parcourmeester)
aanspreekt dat dat van nu af zal gebeuren met ‘mijn zoete lieve bolle keppe’, al dan niet in een
gezongen versie. Toen aan Julien 15 euro auteurkosten werden gevraagd hield die zich wijselijk
en zonder moeite van de doven. Ook andere dames mochten genieten van een persoonlijke
serenade en Tralali schrok er niet van terug om Joseph te laten ophoepelen om toch maar een
selfie te kunnen maken van hemzelf en Christine. En Gilbert zal wel gedacht hebben van ‘laat
hem maar zingen van Jolie Jacqueline, dan hoort ze het ook eens van een ander’. En het
spreekwoord “wie a zegt moet ook b zeggen” krijgt van nu af aan een toch wel andere betekenis.
Er moest ook wat gewerkt worden, want als we terug een jaar willen organiseren moesten de
taakbladen wel ingevuld worden, maar dat is uiteraard geen probleem.
En natuurlijk waren de toch al stilaan traditionele raad- en schattingsproeven terug aan de orde
en kon er gewikt en gewogen worden. Het aantal gespen in een bokaal was geen probleem voor
Darline Verheye. Het reclamedrukwerk van een ganse week (2.125kg!) werd bijna correct
geraden door Ludwine Bruggeman en de prijs van enkele tuinartikelen werd ook op een paar
eurocenten na juist geraden door Joris Vandevoorde. Hoeveel kg appelen je nodig hebt om
een fles fruitsap te maken was net iets voor Anna Mikula . En het aantal wandelaars op 13
maart jl om 10.00u te Aalter (49.38%) was een kolfje naar de hand van Nadja De Riemaecker.
Alle winnaars werden bedacht op een waardevolle prijs.
Vanwege het bestuur: aan alle medewerkers nog eens een dikke merci, als het van ons afhangt
zien we elkaar volgend jaar terug. Clubleden die zin hebben om de groep van medewerkers te
vervoegen: niet aarzelen maar doen.
Ik hoop dat alles wat hierboven staat een beetje juist is want ik heb het ook maar van ‘horen
zeggen’, maar wel uit een betrouwbare bron.
Luc Notteboom
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