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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 2018. Hopelijk beleeft u verder veel plezier in onze geliefkoosde wandelsport.

– Achteraan dit krantje vindt je het clubprogramma voor 2018 met vijf eigen wandelorganisaties,
acht  eendagsbus-uitstappen,  vijf  tochten  met  vergoeding,  zeven  aanbevolen  wandeltochten,  een
zomerreis, clubfeest, feest van de medewerkers, pannenkoekenbak en reisbijeenkomst. U ziet, beste
clubleden, terug een heel gevuld en gevarieerd jaarprogramma met hopelijk voor elk wat wils.

– De zomerreis  gaat  dit  jaar door naar  het prachtige merengebied van het Salzkammergut,  een
streek in Oostenrijk, iets voorbij de stad Salzburg, met heel wat mogelijkheden voor uitstappen en
wandelingen. Verder in dit clubkrantje verneemt u meer bijzonderheden over deze reis.

– Intussen hebben we een fantastische 23ste putje wintertocht achter de rug met 2477 deelnemers,
wat toch heel goed te noemen is, zo de dag voor Kerstmis. Bedankt aan de 70 medewerkers, welke
die dag de handen uit de mouwen staken om alles zo perfect mogelijk te laten verlopen-niet evident,
maar de vele lovende woorden van de deelnemers zegden immers genoeg.

– Bij deze doe ik ook een warme oproep tot deelname aan de volgende busuitstappen, die je kunt
terugvinden in het jaarprogramma. Deze uitstappen werden terug met zorg uitgekozen naar streken
en clubs welke men anders met eigen vervoer normaal niet doet.

– Door de mindere gezondheidstoestand van Christiane was het al een heel tijdje geleden dat u een
clubkrantje  toegestuurd  kreeg.  Jullie  kregen  wel  nog  nieuwsbrieven  met  het  noodzakelijke
clubnieuws, doch nu zal daar verandering inkomen. Christiane zal nog waar het kan meewerken,
Monique Maddens zal verder het typ – en computerwerk doen, Luc Notteboom zal ook artikelwerk
doen, terwijl  Jean-Pierre Borremans het samenstellen en de lay-out van het krantje op zich zal
nemen. Graag brengen we vier maal per jaar het clubkrantje uit, zij het dan in beperktere vorm  dan
vroeger – een minder dik formaat, doch met alle clubnieuws erin vermeld. Heel hartelijk bedankt
aan Christiane, Monique, Luc en Jean-Pierre !!!

– De vernieuwde website kunt u bekijken op: www.molenstappers.be, dit is een realisatie van zoon
Christophe, waarvoor ook van harte dank !!!

– Verder wens ik alle leden nog heel veel wandel en clubplezier toe in de nabije toekomst en ik kijk
er naar uit om jullie te ontmoeten op één of andere organisatie.

Frans Debouck
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 Programma van W.S.V. De Molenstappers Ruiselede voor de nabije toekomst.

Zondag 11/02/18:  Tocht met vergoeding – Zomergem voor de 37ste Valentijntjestocht  van
Wandelclub De Reigerstappers Vinderhoute.

Vertrek- en aankomstplaats is het gemeenschapscentrum ‘t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat
14C te Zomergem. Deze natuurwandeling heeft volgende km in petto: 5,8,11,15,18 en 21. Dit is de
eerste tocht met vergoeding van 2018. Het uitknipbonnetje vindt u achteraan dit krantje.

Zondag 25/02/18: Busuitstap naar Zoersel(prov. Antwerpen), voor ‘Antwerpen Wandelt’ van
de Natuurvrienden Zoersel.

De bus vertrekt om 07.30u aan de sporthal in Ruiselede en de kostprijs van deze uitstap bedraagt
€10  –  inschrijvingsgeld  voor  de  wandeling  inbegrepen.  Volgende  afstanden  zijn  voorzien:
6,10,12,16,20,24 en 30 km, voornamelijk door een bosrijk gebied en de trappistenabdij van West-
Malle  op  het  parkoers.  Beste  vrienden,  laat  ons  massaal  naar  Zoersel  afzakken  voor  deze
prachtorganisatie en de Natuurvrienden van Zoersel hebben reeds toegezegd om met een bus tot bij
ons te komen tgv West-Vlaanderen wandelt op zondag 9 augustus 2018.

Zaterdag 03/03/18: Bijeenkomst voor de medewerkers.

Plaats: restaurant ‘t Biezemhof, Kattewegel 2 te Aalter en aanvang om 12u met aperitief en hapjes,
hoofdmaaltijd en dessert.  Er is ook een ontspanningsgedeelte met tussendoor vastleggen van de
taken voor 2018. Deze bijeenkomst is bedoeld als bedanking voor de hulp op de eigen organisaties
in 2017. De medewerkers krijgen ook een persoonlijke uitnodiging toegestuurd.

Zondag 18/03/18: Busuitstap naar Wolvertem en Gentbrugge.

Vertrek aan de sporthal van Ruiselede om 07.30u en we rijden eerst  naar Wolvertem, waar we
kunnen  deelnemen  aan  de  35ste  Crackstochten  van  wandelclub  Cracks  Wolvertem  met  mooie
parkoers in de groene rand rond Brussel, met o.m de Wolvertemse Beemden, het Kouter wandelpad
en enkele privé-domeinen.
Rond de  middag  zakken  we af  naar  Gentbrugge  waar  we deelnemen  aan de  Floratochten  van
wandelclub de Florastappers, met de Gentbrugse Meersen, het volkstuinpark, het Rattendaelepark,
…
Er is een gratis consumptie voorzien voor de deelnemers aan deze uitstap.

Vrijdag 06/04/18: Wandeltocht ‘Rondom Ruiselede’.

Deze  eerste  wandelorganisatie  van  het  jaar  van  uw  vereniging  heeft  traditioneel  start-en
aankomstplaats zaal Polenplein in het centrum van de gemeente. Volgende afstanden zijn voorzien:
4,6,9,12,15 en 20 km. De mooiste plekjes van Ruiselede worden aangedaan en we gaan ook richting
het bloemendorp Kanegem met een rustpost in de voetbalkantine.

Zondag 15/04/18: Zelzate: aanbevolen wandeltocht.

Wandelclub  De  Kwartels  organiseert  in  Zelzate  de  jaarlijks  wandeltocht  vanuit  Sint-Laurens
campus, Patronagestraat, 51 met volgende afstanden: 6,12,18,24 en 30 km.
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Vrijdag 27/04/18: Inwandeling van de Bossentocht-Lentetocht.

Vertrek aan zaal Kruispunt te Kruiskerke om 18.30u voor een begeleide wandeling van 8 km in
groep  in  de  prachtige  natuur  in  en  rond  Kruiskerke.  Deze  organisatie  is  er  speciaal  voor  de
medewerkers aan de eigenlijke Bossentocht van vrijdag 11/05/18 en de geïnteresseerde leden.

Zondag 29/04/18: Busuitstap naar Brasschaat en Brakel.

Vandaag is er een organisatie van Vlaanderen Wandelt(de vroegere nationale wandeling) in de beide
locaties.  De bus  vertrekt  om 07.00u aan  de sporthal  van Ruiselede  en we rijden eerst  richting
parkgemeente Brasschaat. De start en aankomstplaats (De Leerexpert – Bredabaan) ligt aan de rand
van het Peerdsbos, het oudste bos van de provincie Antwerpen in de Kempen(148 ha).
Rond de middag rijdt de bus richting Brakel voor het tweede luik van Vlaanderen Wandelt.  De
Vlaamse Ardennen op zijn mooist – zeker in Brakel. Bospartijen, dreven en landelijke wegen in een
golvend landschap, meer moet dat niet zijn. De kostprijs voor deze uitstap is €10, inschrijvingen
inbegrepen. Dus zeker doen !!!!

Frans Debouck

Noteer alvast in uw agenda:

Zondag 19 augustus 2018: West-Vlaanderen wandelt in Ruiselede.

Deze organisatie is tevens de 23ste Kermistocht en telt ook mee voor de wandeltrofee van het Brugs
Ommeland.  We  maken  er  terug  een  toporganisatie  van  en  volgende  afstanden  zijn  voorzien:
4,6,9,12,15,20,25,30 en 35 km. Start  en aankomstplaats is zaal Sport  en spel op de sportsite te
Ruiselede en 6 rustposten zijn voorzien. Ook zijn er de traditionele gratis toegiften. Binnenkort
worden er folders gemaakt om op die manier nog meer promotie te maken voor deze organisatie. Er
zijn ook vijf spandoeken in omloop die je her en der kunt zien op wandeltochten.

Weetjes

–  Slechts  een  half  uur  wandelen  per  dag  vermindert  al  de  kans  op  hart-  en  vaatziektes  en
verschillende ouderdomsziektes. Snel naar buiten dus als je je gezondheid wilt verbeteren.

– Wil je graag je conditie verbeteren? Dan is wandelen een goede keuze. Je uithoudingsvermogen
verbetert snel en de kans op blessures is bij wandelen klein. Dat maakt wandelen de perfecte sport
voor mensen die een tijdje niet zo actief zijn geweest.

– Maak ook eens een wandeling door een wat ruiger gebied met bijvoorbeeld steile bergen. Op deze
manier kun je je spieren en botten sterker maken. Wandelen is vooral goed voor je rug en benen.



Van vrijdag 20 juli 2018 tot en met zaterdag 28 juli 2018: Zomerreis naar
Strass-im-Attergau – Salzkammergut – Oostenrijk

Oostenrijk:

Voor  velen  is  Oostenrijk  hét  vakantieland  bij  uitstek.  Het  natuurschoon  van  Tirol,
Salzkammergut, Inssbruck, De Oostenrijkse Alpen, de stad Salzburg en de aantrekkelijkheid
van  Wenen  en  andere  culturele  centra’s  hebben  Oostenrijk  tot  een  belangrijk  Europees
toeristencentrum gemaakt. Oostenrijk heeft zijn eigen charme, zijn eigen levensstijl  en z’n
eigen tradities. Voeg daarbij de vriendelijkheid en de gemoedelijkheid van de Oostenrijker
aan toe en het plaatje is compleet.

Salzkammergut.

Is een gebied in Oostenrijk, ten oosten van de stad Salzburg, grotendeels in het stroomgebied
van de Traun. Het Salzkammergut is geen provincie maar een streek die voor meer dan 70%
in Oberösterreich ligt: de rest is verdeeld over de deelstaten Salzburg en Steiermarken. Wel 76
meren elk met hun eigen charme, liggen gespreid over een gebied dat omgeven wordt door de
bergen  van  de  Dachsteingruppe,  het  Tote  Gebirge  en  Grimming  in  het  zuiden,  het
Sengsengebirge in het oosten, de Flachgau in het westen en het glooiend heuvelland van het
Innviertel in het noorden. De donkere wouden, de meren en de bergen met rotswanden die uit
de  meren  oprijzen  inspireerden  heel  wat  schilders  die  dit  hoogst  afwisselende  landschap
vastlegden en onder de aandacht brachten van reislustige stedelingen in de 19e eeuw. In 1997
werd het  gebied als  waardevol  cultuurlandschap opgenomen in de Werelderfgoedlijst  van
Unesco, als onderdeel van de inschrijving onder de titel Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut-
cultureel landschap.

Strass-im-Attergau  :  

Is een gemeente in de streek van de Attersee en de Mondsee. De Attersee is de grootste van de
bekende  plassen  in  het  Salzkammergut:  20  km lang,  50km²  groot  en  tot  170m diep.  De
noordoever is vlak en bebouwd en vertoont daar gelijkenis met het Bodenmeer. De zuidkant is
ongerept  en  bergachtig,  met  het  Höllengebirge  in  het  zuidoosten  en  uitlopers  van  de
Schafberg en de Breiten-Berg in het zuiden. Strass-im-Attergau ligt op 570m zeehoogte en
heeft ongeveer 1500 inwoners.

Hotel Irmgard:

We  logeren  in  het  3***S  hotel  Irmgard
gelegen in een absoluut rustige omgeving,
iets  buiten  het  centrum  van  Strass-im-
Attergau  op  een  klein  hoogplatteau  met
fantastische zichten op de omgeving en de
Attersee.
Hotel  Irmgard  is  een  gemoedelijk
familiehotel (van de familie Soriat) met 31
kamers en gelegen op een hoogte van 750m
aan de Kronberg Alpenstraat.  Alle kamers



zijn comfortkamers: nieuw bemeubeld, met bad/douche, wc, telefoon en balkon – Wifi is in
gans het hotel gratis te gebruiken. Het hotel is verder uitgerust met een vrijetijdsruimte met
sauna,  dampbad,  whirlpool,  infraroodcabine  en  solarium.  Er  is  ook  een  verwarmd
buitenzwembad voorzien.
We logeren  er  op  basis  van  halfpension,  het  ruime  ontbijt  met  alles  erop en  eraan  is  in
buffetvorm en ’s  avonds kunnen de gasten genieten van een driegangen-menu met  salade
buffet  en  keuze  uit  drie  hoofdgerechten.  Er  is  een  bauernbuffet  voorzien  als  ook  een
grillavond (bbq). In het hotel zijn twee liften voorzien en de busparking is direct aan het hotel.

Wat zijn de mogelijkheden?

Doordat hotel Irmgard centraal gelegen is in het Salzkammergut zijn er vele mogelijkheden
voor uitstappen en wandelingen.
- In de directe omgeving van het hotel zijn er vele mogelijkheden om te wandelen.
- Bezoek aan de Mozartstad Salzburg ( 150.000 inwoners), de 4de grootste stad van Oostenrijk.
De stad aan de Salzach wordt gedomineerd door barokgebouwen, waaronder de Dom, vesting
Hohensalzburg, Schloss Mirabel, het geboortehuis van Mozart… Het is ook zo dat de veel
bezochte binnenstad in haar geheel op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat.
- Een boottocht op één van de meren met wandeling.
- Een bezoek aan St.Wolfgang met Die Weisse Rössl (koffie) een rit met de tandradbaan naar
de top van de Schafberg (1782m) en wandeling in de kloof “Himmelspforte”
- Een uitstap en wandeling rond de Schwarzensee.
- Een bezoek aan het idyllische Hallstatt aan de fjordachtige Hallstättersee aan de voet van de
Salzberg.

-  Een  uitstap  en  wandeling  in  de  omgeving  van  de  Grundlsee  en  de  Toplizsee.  Dit
natuurgebied is een deel van de grillige en woeste steenformaties van het Totegebirge.
- Een wandeling langs de BergeSeen Trail – Deze wandelweg is 350 km lang in etappen.
- 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 luxecar van Firma De Meibloem uit Tielt en met een
ervaren bestuurder.  De autocar  blijft  de ganse reis  tot  onze beschikking om uitstappen te
maken.



Bijzonderheden:

- Vertrek op vrijdagavond 20 juli 2018 om 19u aan de sporthal van Ruiselede.
- Aankomst in Strass-im-Attergau op zaterdagmorgen 21 juli 2018 (afstand Ruiselede – Strass
im Attergau is ongeveer 995 km).
- Ontbijt bij aankomst en middagmaal in het hotel op zaterdagmiddag.
- Verblijf in hotel Irmgard op basis van half-pension.
- Vertrek in Strass-im-Attergau zaterdagmorgen 28 juli 2018 na het ontbijt.
- Terug te Ruiselede op zaterdagavond 28 juni 2018.

De prijs voor deze reis bedraagt €795 per persoon die verblijven op een 
tweepersoonskamer.
Voor een éénpersoonskamer is er een opleg van €105 (€15 per dag)

Wat is in de prijs inbegrepen  .  
- Heen- en terugreis met luxeautocar (De Meibloem Tielt)
- Alle uitstappen ter plaatse.
- Verblijf in halfpension – uitgebreid ontbijtbuffet
                                            - ’s avonds driegangen keuzemenu met saladebuffet
- Middagmaal eerste dag in hotel Irmgard.
- Begroetingsdrink
- Middagmalen op verplaatsing (wandelingen en uitstappen)
- Een bauerbuffet.
- Een grillavond op het zomerterras van het hotel.
- Gebruik van sauna, dampbad, whirlpool, zwembad.
- Reisbijstandsverzekering.
- Gebruik Wifi in hotel Irmgard.
- Twee consumpties van de club.
- Fooi voor de busbestuurder.
- Een lunchpakket bij de terugreis.

Wat is in deze prijs niet inbegrepen?

- Dranken aan tafel.
- Toegangsgelden voor bezienswaardigheden.

Eind mei-begin juni wordt deze reis ter plaatse verder voorbereid en op vrijdag 29 juni 2018
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 de zaal
voor Sport en Spel Tieltstraat, te Ruiselede, aanvang om 19.30u.

Volgende betalingsschema wordt voorzien.

* Betalen voorschot van €200 per persoon tot uiterlijk 16 maart 2018
* Tussenbetaling van €200 per persoon tot uiterlijk 30 april 2018
* Betalen saldo van €375 tot uiterlijk 30 mei 2018



*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 16 maart 2018.
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: 051/689365 GSM
0473 89 29 67, é-mail: frans.debouck@telenet.be

  

                           Hallstatt                                                                 Salzburg

  

                             Schafberg                                                          St. Wolfgang

mailto:frans.debouck@telenet.be


Zomerreis 2017: Gohrisch in het Sächsische Schweiz in Oost-Duitsland.

Vrijdagavond 14 juli – zaterdag 15 juli 2017

Om 18.30u op vrijdag 14 juli 2017 zijn alle Molenstappers paraat om te vertrekken naar het
Sächsische Schweiz in Duitsland. Nog een half uurtje keuvelen en stipt om 19u start Peter de
bus. Peter wordt in Venlo afgelost door Rudy die onze vaste chauffeur wordt voor de ganse
week.
Na deze eerste stop installeren wij ons voor de nachtrit maar…een verplichte stop van de
politie brengt ons direct op onze positieven. Er volgt een paspoortcontrole door 3 agenten in
burger. Alles is oké en we vertrekken verder. Doch nog geen half uur verder worden we door
een  agressieve  Duitse  chauffeur  verhindert.  Hij  stopt  onze  bus  af,  maar  Rudy  de
busbestuurder blijft rustig en wacht af, na een paar minuten kunnen we verder. Rond 11.30u is
er een kleine stop om iets te drinken of te eten.
Nu worden de zetels in slaapstand gebracht en wordt het zeer stil op de bus, de gelukkigen die
kunnen slapen ronken erop los, anderen dommelen een beetje en wachten de vele kilometers
af. Om 4u wordt er terug gestopt voor een uurtje want de reistijden van de chauffeur moeten
in acht worden genomen. En dan eindelijk zijn we om 7.30u aan het Margaretenhof, onze
verblijfplaats voor een weekje vakantie in Duitsland een tiental kilometers van de grens met
Tjechië.
Een lekker ontbijt staat ons al op te wachten en de lege magen worden goed gevuld.
Om 9.30u start al een eerste verkenningstocht, en direct al eentje die in de kuiten bijt, vooral
na een slapeloze nacht is het even doorbijten. Tegen de middag gaan we terug naar het hotel
voor ons middagmaal, visfilet met een soort spaghetti en voor de niet-viseters een lekkere
vleesschotel.
Nu worden onze kamers toegewezen, wij zelf moeten naar het derde verdiep en met hulp van
het hotelpersoneel en Rudy zijn de valiezen in een mum van tijd naar boven gehesen.
’s Namiddags terug een wandeling van een goeie 8,5km voor de liefhebbers. Er haken er al
enkelen af, waaronder ikzelf. De valiezen worden leeg gemaakt en met enkelen die afhaakten
doen we een wandelingetje naar een café waar we ons tegoed doen aan een lekkere pint of
ijsje. Het is er gezellig vertoeven.
Bij thuiskomst vallen de eerste regendruppels en onze wandelaars komen kletsnat thuis. Dan
maakt een heerlijk warm buffet alles goed. Deze avond komt het zandmannetje extra vroeg en
is iedereen blij naar bed te kunnen.



Zondag 16 juli 2017

Vandaag ontwaken we met de zon hoog aan de hemel.
We vertrekken met de bus naar Bad-Schandau. Daar starten de “geoefende” stappers met een
wandeling  gekenmerkt  door  het  beklimmen van
vele ijzeren  ladders,  rotsen en trappen en onder
leiding van Noël. Ze gaan door het Schrammstein
gebied  tot  in  Schmilka  ongeveer  9  km  ver  en
overbruggen 400m hoogte.
De  tweede  categorie  stappers  wandelen  onder
leiding van Frans de promenadeweg die ongeveer
3u  zal  duren.  Voor  de  start  van  de  wandeling
gebruiken  we  de  personenlift  uit  1904  om  een
50m hoogteverschil te overbruggen ,we zijn weer
een mooie ervaring rijker nu, met in deze lift te
stappen. We hebben een prachtig zicht over Bad-
Schandau. Dan begint de wandeling met zoals Frans zegt een “beetje” trappen!! Inderdaad er
zijn trappen, wel goed begaanbaar maar lastig klimmen, en dat “beetje” mag je gerust met een
korreltje  zout  nemen….het  zijn  er  honderden….  Maar  met  hulp  van  enkele  behulpzame
medewandelaars geraakt iedereen overal op en af.
’s Middags komen we terug naar het hotel waar de lunch geserveerd wordt op het terras,
dankzij het mooie warme weer, een aangename verpozing.
Om 14.45 terug de bus op en gaan we nu naar Köningstein. Dit is een versterkte vesting
gebouwd op de rotsen. Een imposante burcht, de grootte van 13  voetbalvelden, overheerst
hier het landschap. Met een personenlift  waar 60 personen in kunnen zijn we in een paar
minuten boven op de kantelen vanwaar we een prachtig vergezicht hebben op de heel weidse
omgeving. De rondgang van de burcht duurt een 1,5u en je geraakt niet uitgekeken op de
landschappen.  Eender  waar  je  rijdt  in  Sächsisch  Schweiz  torent  deze  burcht  uit  in  het
landschap, je ziet deze vesting telkens weer en je kan het geloven als de legende vertelt dat
deze burcht niet in te nemen was.
Om 18u zijn we terug voor het diner, we keuvelen nog wat na over deze prachtige dag waar
we zoveel verschillende indrukken konden waarnemen.
Een fijne dag was het.

Maandag 17 juli 2017

Als we opstaan is het bewolkt.
Een moeilijke  start  vandaag,  Christiane  onze
toeverlaat,  heeft  problemen  met  de
gezondheid. Ze wordt opgenomen in de kliniek
en het  wordt  een stille  rit  naar  het  Polenztal
nabij Höhnstein.
Aan  Gasthaus  Polenztal  starten  we  aan  een
prachtige wandeling met de hele bende.
We  volgen  het  stroompje  de  Polenz  en  de
wandelroute  biedt  ons  prachtige  zichten  op
grillige  rotsformaties,  bossen,  enz…  Het
regent een beetje en we moeten opletten waar

we onze voeten zetten op de glibberige stenen en trappen.



Na een 4,5km stappen bereiken we de Gaststätte Brand waar we een 3/4u pauzeren op het
terras waaruit we een prachtig uitzicht hebben over de streek. Na de pauze langs een andere
weg terug naar Gasthaus Polenztal. Mooie wandelweg maar na een tijdje een wat moeilijker
afdalingspad  dat  glad  ligt  van  de  groen  blinkende  stenen.  Met  de  hulp  van  de  stoere
medestappers geraken ook de minder-mobiele wandelaars op hun bestemming. We hebben nu
ongeveer 10km in de kuiten en de magen knorren als we om 13.30u onze rustpost bereiken.
Het aangeboden buffet smaakt heerlijk tot een enorm lawaai ons doet opschrikken… Rudy (de
chauffeur) krijgt zowaar een lamp die boven de tafel hangt op zijn bord geserveerd. Enkele
borden in diggelen en het eten vol scherven… Rudy zelf blijft er heel kalm onder. Na alle
heisa trekken de geoefende stappers en durvers naar de Wolfschlucht, een rots die alleen te
bereiken is met alweer trappen en ladders. Iedereen vindt het mooi maar ze dachten dat het
gevaarlijker zou zijn. 
Na onze gevulde dag rijden we terug naar ons hotel. Onderweg wordt even gestopt aan een
supermarkt om wat inkopen te doen.
We zijn blij als we arriveren aan het hotel dat ook Christiane terug is van het ziekenhuis.
Na het avondbuffet leggen we nog een kaartje en gaan al om 10u naar bed want de ogen
prikken na een vermoeiende wandeldag. Diegene die elke wandeling deden vandaag hadden
een 13 km in de benen en het waren kilometers die niet de gemakkelijkste waren.

Dinsdag 18 juli 2017

Vandaag wordt de historische stad Bautzen bezocht, een van de mooiste middeleeuwse steden
van Duitsland.
We vertrekken stipt om 8.30u ondanks de vele zorgen op medisch vlak met Christiane.
Onze  voorzitter  heeft  het  niet  gemakkelijk  nu  dat  Christiane  terug  ziek  is  en  naar  het
universitair ziekenhuis moet en hij toch als reisleider ook zijn programma wil afwerken. Het
wordt een moeilijke dag voor hem en we zijn allemaal in gedachten bij Christiane. Gelukkig
vergezelt Maria, haar goeie vriendin, haar naar
het ziekenhuis.
Toch  begeleidt  Frans  zijn  geliefde  groep
Molenstappers  naar  Bautzen  op  een  fijne
manier.
Als  we  om  10u  in  Bautzen  arriveren  is  hij
direct paraat om de wandeling van 3u aan te
vatten met zijn groep. We wandelen langs de
stroom de  Spree,  hebben  toch  enkele  kleine
overbruggingen  met  trappen  (die  we  al
normaal beginnen te vinden).Het is een mooie
wandeling en een milde zon vergezelt ons.
Om 13u zijn we terug en gaan dan eten in het Sorbisch restaurant Wjelbik. De Sorben zijn een
minderheidsgroep, eigenlijk een Slavisch volk met een indrukwekkende cultuur, een eigen
klederdracht en zelfs een eigen taal.
De naamborden van de straten zijn aangegeven in het Duits en het Sorbisch.
We krijgen in restaurant Wjelbik (wat betekent gewelven) een schotel aangeboden die bestaat
uit gekookt rundsvlees, wortelen, broccoli en gekookte aardappelen. Deze schotel is normaal
een onderdeel van de menu die geserveerd wordt op hun huwelijksfeesten. Een typisch biertje,
samengesteld uit bier van de streek gemengd met citroenlimonade is de goeie dorstlesser die
ik daar proefde. Heel lekker en fris.
Na het eten bezoeken we het stadje zelf. Een stad met heel mooie gebouwen. Zeventien torens
en  bastions,ooit  gebouwd  om  de  oude  handelsstad  te  beschermen,  maken  deel  uit  van



ongeveer 1300 historische gebouwen. De camera’s doen vandaag overuren want er is zoveel
mooi’s op te slaan.
Na deze culturele dag vertrekken we terug naar ons hotel waar ons het goeie nieuws wacht dat
Christiane na de onderzoeken terug bij ons zal zijn. Een hele geruststelling en hopelijk slaat
de behandeling nu aan.

Woensdag 19 juli 2017.

Na ons dagelijks stevig ontbijt gaan we weer met volle moed naar de bus, want het wordt
terug een “echte” wandeldag vandaag.
We trekken naar Hrensko in het Nationaal Park Boheems Zwitserland in Tjechië.

De  moedigste  stappers  beginnen  aan  een
wandeling  van  12km  in  Hrensko  richting
Prebïschtor  –  de  grootste  natuurlijke
zandsteenbrug  van  Europa.  Diegene  die  het
parcours  aflegden  vonden  het  meer  dan  de
moeite  waard  met  nu  en  dan  mooie
vergezichten.
De  15  personen  die  dit  avontuur  niet  wilden
ondernemen bezochten het stadje Hrensko aan
de rivier de Kamenice. Het is warm vandaag –
28°C toont de thermometer.

Rond 12u rijden we naar Mezni Louka waar we de stappers opwachten voor het middageten.
Dit  bestaat  vandaag  uit  Kaisersmarren  (een  soort  pannenkoek  met  appelmoes  en
veenbessencompote).Het  is  héél  lekker  en  als  toetje  krijgen  we  nog  een  Becherovka
geserveerd, dit is een typische Tjechische sterke drank met een kruidensmaak.
Dan vangen we onze wandeling aan van Mezni Louka naar Mezná en de Kamenicekloof. Een
diepe afdaling via trappen (meer dan 150 stuks) leidt ons naar de startplaats van een boottocht
door de Edmundsklamm. Een fijne boottocht op een speciaal bootje dat wordt voortbewogen
door de bootsman die daarvoor een 5-meterslange stok gebruikt en die hij in het stroompje
plant. Na ons pleziertochtje zetten we onze wandeling verder, langs de rotsformaties en steeds
de stroom de Kamenice volgend.
’s Avonds is er barbecue op het terras van hotel Margaretenhof, waar het gezellig vertoeven is
na weer een stevige wandeldag.

Donderdag 20 juli 2017

Vandaag stadsbezoek aan Dresden.
Gelukkig kan Christiane ook mee. Na een uurtje rijden van ons hotel zijn we er al. Vanaf de

grote busparking wandelt de ganse groep naar
het oude stadsgedeelte van Dresden. Daar geeft
Frans  nog  een  woordje  uitleg  en  splitst  de
groep zich. Elk gaat met zijn vriendengroepje
op stap om de stad te verkennen. Wij bezoeken
al  heel  wat  historische  gebouwen  en  op  de
middag  verzamelen  we  terug  aan  de
Altmarktkeller  voor  de lunch.  Er  wordt  eend
geserveerd  met  gebakken  patatjes  en  een
slaatje,  heel  lekker  en  de  botjes  worden  bij
sommigen  erg  nauwkeurig  afgepeuzeld.  Na



deze rusttijd stappen we terug op voor ons verder stadsbezoek. Je kan ze niet tellen de vele
historische barokke gebouwen maar de Zwinger maakt op mij de meeste indruk. Het is waar
wat  Frans  zei  “je  moet  dat  gezien  hebben” en dat  is  zo… echt  indrukwekkend.  De vele
gebouwen  met  hun  beeldhouwwerk  en  de  mooi  aangelegde  plantsoenen  zijn  niet  te
beschrijven.  Nu begrijp ik waarom de Engelsen deze stad hebben plat  gebombardeerd als
vergelding  voor  het  Duitse  bombardement  op  Londen.  Dresden  met  zo’n  schat  aan
waardevolle gebouwen was een doelwit waar ze de Duitsers mee konden kelderen. Er vielen
ongeveer 25.000 doden en 30.000 gewonden en de verwoesting was totaal. Maar het Duitse
volk  heeft  alles  met  nauwkeurigheid  tot  in  de  details  terug  opgebouwd.  De  Duitse
“grundlichkeit” toont zich hier in alle aspecten.
We nemen ook nog een kijkje in het shoppingcentrum op de Altmarkt. Daar vertoeven we niet
lang, het is er te overweldigend en we zoeken al snel een plaatsje waar we ons tegoed doen
aan een drankje en een stukje taart.
Na  deze  tweede  cultureel  geïnspireerde  dag  voert  Rudy  ons  terug  naar  ons  vertrouwd
Margaretenhof waar we weer aanschuiven aan een lekker avondbuffet.
Het was vandaag een dagje waar ons culturele bagage flink werd aangevuld.

Vrijdag 21 juli 2017

21  juli  onze  Nationale  feestdag.  Zoals  elke
vakantie met de Molenstappers wordt deze dag
niet vergeten.
We vertrekken  stipt  om 9u naar  Kirnitzchtal.
Daar aangekomen wordt onze nationale hymne
uit  volle  borst  gezongen  door  onze
Molenstappers.  Een  goeie  aanzet  voor  de
wandeling  langs  het  stroompje  Kirnitzch.  Op
deze  wandeling  komen  we  langs  de
Lichtenhainer  Wasserfall.  Een  klein
watervalletje  maar  toch  mooi.  De  nog  niet-

vermoeide stappers doen nog een ommetje met Noël naar de Kuhstall, een 1,5u wandelen met
nog eens trappen…..!!!
In  Gaststätte  Lichtenhainer  Wasserfall  krijgen
we als middagmaal een grote gerookte forel met
gekookte aardappelen en salade. En zegt dat het
smaakt…
Na het middagmaal rijden we ongeveer 25 km
richting Bastei, een rotsformatie van 305m hoog
en  met  elkaar  verbonden  door  een  brug  uit
zandsteen.  Dit  is  een  speciaal  natuurfenomeen
met  fantastische  zichten  op  het  Sächsische
Schweiz, de Elbe en de Elbevallei.
Echt de moeite om te bezoeken. Iets  wat je in
andere berglanden zoals Oostenrijk niet te zien krijgt.
Prachtig en indrukwekkend.
Om 17.30u vertrekken we naar ons hotel voor het “laatste avondmaal” in Gohrish.
Dan volgt nog een bedankingsmoment aan het hotelmanagement. Ook Frans en Christiane,
Noël  en  de  busbestuurder  Rudy  krijgen  een  woord  van  dank.  Op  een  pakkende  manier
verwoordt Hugo in ons aller naam onze dank voor het vele werk dat zij voor ons deden.
Een kaartje leggen is onze laatste activiteit van een alweer prachtige dag.



Zaterdag 22 juli 2017

Het ontbijt start al om 7u. Valiezen en bagage worden vakkundig een half uurtje vooraf in de
bus gesorteerd en stipt om 8u komt Karin (hoteluitbaatster) ons uitwuiven en start Rudy de
bus om ons 12u later veilig en wel in Ruiselede aan het sportplein af te zetten.
We  hebben  met  volle  teugen  genoten  van  deze  unieke  vakantie.  Een  pracht  van  een
wandelstreek waar we volgens onze voorzitter nog maar 10% hebben van gewandeld. Iets
helemaal anders dan onze vakanties in Oostenrijk maar o zo speciaal. Het wandelen was er
pittiger  en  de  duizenden  trappen  zaten  in  de
benen maar het was mooi.
Daarom Frans en Christiane van harte bedankt
om ons zo’n prachtreis aan te bieden. Iedereen
heeft  er  op  zijn  manier  van  genoten  en  we
weten maar al te goed als jullie iets organiseren
dat het “top” is. Maar deze keer was het “tip-
top”,  een  goed  hotel,  lekker  eten,  unieke
wandelingen, veel bezienswaardigheden en een
prachtige  natuur.  Het  sportieve  werd
afgewisseld met het culturele,  een ideale mix
waar we jullie heel dankbaar voor zijn.
Nog eens van harte bedankt en allicht tot volgend jaar…..Het ga jullie goed in jullie verder
besturen van de club.

Monique Maddens

     

         



zomerreis juli 2017 : koninginnenetappe doorheen de Schrammsteine 

___________________________________________________________ 

 

Gefeliciteerd beste lezer, met deze zeer boeiende(?) lectuur 

over een wonderbaarlijke wandelreis van de Molenstappers 

naar Saksisch Zwitserland. En dat is hier geen gewoon 

reisverhaaltje hé, zoals er 13 zitten in een dozijn !!! In geen 

geval een saaie en systematische opsomming van 

gebeurtenissen. Maar wel een doelbewuste keuze uit het 

welgevulde programma van een schitterende zomeruitstap. 

Hier kun je meevolgen wat die 52-koppige groep 

Molenstappers allemaal heeft meegemaakt op 

zondagvoormiddag tijdens die veel te korte vakantieweek. 

Voor de medereizigers ongetwijfeld(!) een bijzonder 

aangename herinnering. De thuisblijvers zullen al heel snel 

beseffen dat de afwezigen weeral eens ongelijk hadden. 

Niet geïnteresseerden kunnen nu best stoppen met lezen en 

zich verder ingraven in de saaie rompslomp van hun 

dagelijks bestaan . 

 

Vooral heel veel dank aan Christiane om de reisbrochure klaar 

te maken met zeer gedetailleerde info van het programma. Per 

dag beschikten we over een beknopt en duidelijk overzicht 

van de voorziene uitstappen, met vermelding van startuur, 

wandelafstand, tijd en hoogteverschil. Zo kon iedereen zelf 

inschatten wat hij/zij aankon om er het maximum uit te halen zonder zich te forceren. En 

altijd mochten we (24uur op 24 uur) rekenen op de mondelinge toelichtingen van Frans, onze 

sympathieke en ervaren reisleider en clubvoorzitter (‘der Obersturmbahnführer’ ). 

 

Op zondagvoormiddag 16 juli 

2017 is het zover. De fameuze 

Schrammsteine staan vandaag op 

onze dagmenu. Niet dat we nu 

plots van plan zijn om stenen te 

gaan eten natuurlijk .  

Het gaat hier wel degelijk over een indrukwekkende 

zandsteenrotsformatie aan de oevers van de Elbe, middenin 

de Sächsische Schweiz. Die rotspartij reikt tot 450m boven 

zeespiegelniveau, ongeveer 350m hoger dan het Elbewater. 

Aan de noordkant bevindt zich de Kirnitschvallei en ten 

zuiden stroomt de Elbe.



 

Gisteren, zaterdag 15 juli 2017 zijn we met 52 Molenstappers toegekomen in het 

Margaretenhof, bij het dorpje Gohrisch in Saksisch Zwitserland. Dat natuurgebied leunt aan 

tegen de Tsjechische grens, op 35km afstand van de stad Dresden. We hebben al een 

dorpsverkenning achter de rug, gevolgd door een afdaling tot aan de Elbe. Ook met het gros 

van de Molenstappers de Pfaffensteine 

beklommen, een typische en zeer 

spectaculaire tafelberg. Dat smaakt 

natuurlijk naar meer. We zijn nu 

volledig klaar voor het ‘grote werk’. 

 

Een stralende zondagmorgen 16 juli 

2017 !!! Klokslag 9u vertrekt de 

voltallige reisbus richting Bad 

Schandau, slechts 7km rijden. Daar 

splitsen we ons in 2 groepen, voor een 

zwaardere en een lichtere wandeling. 

Tot mijn verbijstering stappen er 25 

Molenstappers uit de bus, die allemaal 

opteren voor de superzware 

overlevingstocht, dwars doorheen het Schrammsteingebied. De reisbus maakt direct 

rechtsomkeer en rijdt terug naar het vertrekpunt van de lichtere wandeling. 

 

Het begint het al goed met een nijdige 

klim van 200m hoogteverschil langs 

de Elbe-oever. Die inspanning is 

gespreid over een kilometer afstand 

met een hellingspercentage van 20%. 

Eerst volgt het wandelpad een smalle 

asfaltweg. Door een diepe greppel 

steken we die over om te verdwijnen 

in een oeroud gemengd loofbos. In de 

kortste keren komen we terecht op een 

smal trappenpad dat tussen 2 

rotswanden omhoog schiet. Als 

kathedralen rijzen de loodrechte muren 

van het zandsteengebergte 10-tallen 

meters hoog. Hier voelt een mens zich zeer nietig en kwetsbaar te midden van die reuzachtige 

rotsmassa's. 

 

Na die bliksemsnelle opwarming blijven we eventjes 'hangen' op een hoogte van 300m. Een 

zeer welkom stukje vals plat, ideaal om naar adem te happen en te recupereren na die brutale 

klimpartij. Gedurende enkele kilometers zal 

de zeer bekende Malerweg ons gezelschap 

houden. Dat wandelpad van 112km lengte 

doorkruist volledig het Nationaal Park van 

de Sächsische Schweiz. Het kunstzinnige 

logo met de schuine 'M' is overal duidelijk 

zichtbaar op de alom aanwezige en zeer 

degelijke bewegwijzering. 



 

 

Maar we zijn er bijlange nog niet en plots 

staat er daar weer een vertikale trap, vlak 

voor onze neuzen. Gelukkig ziet die trap er 

zeer betrouwbaar uit met stevige metalen 

treden en leuningen. Het is natuurlijk wel 

steil bergop en onze motor draait nu op volle 

toeren. We nemen echter al de tijd om af en 

toe eens te stoppen en rond te kijken. En dat 

loont hier zeker de moeite, nu we omringd 

zijn door de meest bizarre en grillige 

rotsformaties. 

 



 

Plots en totaal onverwacht komt er een einde aan al ons klim- en zwoegwerk en staan we 

boven. Onze inspanningen worden ruimschoots beloond met een overweldigend uitzicht. 

Overal om ons heen steken gigantische rotswanden boven de bomen uit met in de verte de 

spectaculaire tafelbergen. Ook de vesting Königstein is duidelijk herkenbaar. 

 

Hier zouden we gerust voor 3 dagen onze tenten willen opslaan. Maar na een korte rustpauze 

nemen we terug de wandeldraad op. Wat verder verlaten we de Malerweg en kiezen we de 

richting Schmilka. Op het moment dat we er van overtuigd zijn dat het klimwerk definitief 

voorbij is, duikt er plots weer een ladder voor ons op. En het venijn zit ook nu in de staart. 

Deze keer is het geen trap met brede treden maar wel degelijk een loodrecht staande metalen 

ladder. Met de nodige omzichtigheid en geduld geraakt iedereen er toch vrij vlot over. 



 

We overstijgen ruim een hoogte van 400m. Nu nog 300m zakken tot aan de Elbe en de klus is 

geklaard. Dat begint weinig belovend op een grillig rotspad met een strak gespannen ketting 

als enig houvast. Daarna krijgen we weer een lange en kaarsrechte steile trap voor de voeten 

geschoven.  

 

Dalen is minder lastig dan klimmen uiteraard. Toch dient men bijzonder goed op te letten. 

Geconcentreerd verder stappen om geen enkele trede te missen. Het kan nooit de bedoeling 

zijn om ruggelings naar beneden te glijden hé !? 

 

Eenmaal die steile trap achter de rug, is het 

nog een paar kilometers uitbollen tot 

Schmilka, een piepklein dorpje aan de 

Tsjechische grens. We zitten perfect op 

schema en komen aan tegen kwart vóór één 

(12u45). Voor mij een hele opluchting dat we 

zonder kleerscheuren die verraderlijke 

'schramstenen' doorgeraakt zijn. En ook dat 

we probleemloos onze weg gevonden hebben 

in het labyrint van smalle rotspaden. Na 5 

minuten wachten komt de Meibloembus al 

aangereden met de 2
de

 groep wandelaars. 

Moe, voldaan en tevreden keren we terug 

naar het Margaretenhof. Daar worden we getrakteerd op een lekker middagmaal. 

Noël JACOBS 



Programma 2018 van WSV De Molenstappers Ruiselede 

Datum Uur Activiteit Afstand Prijs

Zaterdag 
20/01/18

07.00 u 

 

Busuitstap naar Hammont(Limburg) voor de
wintertocht van wandelclub De

Grevenbroekers

6-10-13-17-20 
km

€ 12

 Zondag 
11/02/18

 08.00 u-
15.00u

Tocht met vergoeding Zomergem:37e
Valentijntjestocht van wandelclub

Reigerstappers Vinderhoute

5-8-11-15-18-
21-25 km

€ 1.50
 

Zondag 
25/02/18

07.30u
 

Busuitstap naar Zoersel(prov. Antwerpen)
voor Antwerpen Wandelt van Natuurvrienden

Zoersel

6-10-12-16-20-
24-30 km       

€ 10

Zaterdag 
03/03/18

12u Bijeenkomst voor de  vaste medewerkers
met etentje en vastleggen van de taken op

de eigen organisaties van 2018 in
restaurant Biezemhof, Kattewegel 2 te

Aalter    
Zondag 
18/03/18 

07.30u            Busuitstap naar Wolvertem(Vl. 
Brabant) voor de 35ste Crackstochten van  
wandelclub Cracks Wolvertem en naar 
Gentbrugge voor de Flora tochten van 
Florastappers Gent – met gratis consumptie  

 5-9-12-17 km
 

5-6-8-11-14-17 
km

 € 10

Vrijdag 
06/04/18

07.00u-
15.00u

Wandeltocht rondom Ruiselede van de
Molenstappers Ruiselede vanuit C.C.

Polenplein te Ruiselede

4-6-9-12-15-20 € 1,50

Zondag 
15/04/18

07.00u-
15.00u  
 

Aanbevolen tocht Zelzate: Kwarteltocht van
wandelclub De Kwartels Assenede

 6-12-18-24-30 
km

€ 1.50

Vrijdag 
27/04/18

18.30u 
 

Inwandeling van de Bossentocht-
Lentetocht-Vertrek aan zaal Kruispunt te

Kruiskerke-Ruiselede

+/- 8 km 

 Zondag 
29/04/18

07.00u Busuitstap naar Brasschaat(Antw) en
Brakel(O.Vl) voor de Vlaamse Wandeldag

 4-7-14-18 km
6-10-15 km

€ 10

Dinsdag 
01/05/18

07.00-
15.00u

Aanbevolen tocht Sint-Jan-In-Eremo: 28ste
Krekentocht van wandelclub Roal Benti

5-9-12-17-20-
24-30 km

€ 1,50

Zaterdag 
05/05/18

06.15u Bedevaart te voet naar Oostakker. Vertrek
vanuit café ‘t Fonteintje, Tramweg 1A te

Ruiselede

+/- 35 km € 10

Vrijdag 
11/05/18

07.00u-
15.00u

Lentetocht – Bossentocht van de
Molenstappers Ruiselede vanuit zaal
Kruispunt te Kruiskerke-Ruiselede

4-6-9-12-15-20 
km

€ 1.50

 Zondag 
20/05/18

 07.00u   
  

Busuitstap naar Diest voor de 39ste
Mariëndaaltocht van W.S.V. Wandelend Paal

 4-7-12-16-20-30
km
 

 € 10

Donderdag 
24/05/18

08.00u-
18.00u

Pannenkoekenbak



  Vrijdag 
25/05/18

07.00 u -
18.00 u
 

Pannenkoekenbak en verkoop in zaal
Polenplein te Ruiselede

Zaterdag 
26/05/18

06.00u-
15.00u

Aanbevolen tocht – Wakken: Rondom
Wakken van Watewystappers Tielt

6-12-18-24-30-
42-50 km

€ 1.50

Zondag 
03/06/18

 06.30u-
15.00u

Tocht met vergoeding Deinze: Oost-
Vlaanderen Wandelt van wandelclub

Natuurvrienden Deinze

 5-10-15-20-25-
32 km

 € 2

Zondag 
10/06/18

07.00u-
15.00u
 

23ste Dwars door Aarsele-Brugse
Ommeland Wandeltrofee van de

Molenstappers Ruiselede vanuit de
Parochiezaal – Jules Van Ooststraat te

Aarsele

4-6-9-12-15-20-
25 km

€ 1,50

 Vrijdag
29/06/18

19.30 u Reisbijeenkomst en voorstelling van de
reis naar Strass-im-Attergau-

Salzkammergut – Oostenrijk in zaal sport
en spel, Tieltstraat te Ruiselede

  
 

Vrijdag 
13/07/18

07.00 u
 

Busuitstap naar Wervik voor de 25ste
Barbequetocht van de W.S.V.Wervik met
gratis BBQ ‘s middags en in de namiddag
bezoek aan brouwerij Strubbe in Ichtegem

6-12-18 km € 10
 

Zondag 
15/07/18

07.00 u – 
15.00u
 

Tocht met vergoeding – Bassevelde: 20ste
Twee Landentocht van de Trekvogels

Boekhoute

 6-12-18-20-24-
32 km

 € 1.50

Vrijdag 
20/07/18 tot
Zaterdag 
28/07/18

19.00 u Zomerreis naar Strass-im-Attergau in
Salzkammergut – Oostenrijk. 

Vertrekplaats: Parking sporthal Ruiselede

Twee persoons-
kamer
Een 
persoonskamer

€ 795

€ 900

Zondag 
19/08/18

07.00 u- 
15.00u
 

West-Vlaanderen Wandelt – 23ste
Kermistocht – Brugse Ommeland

Wandeltrofee van de Molenstappers
Ruiselede vanuit zaal sport en spel,

Tieltstraat 46 te Ruiselede

4-6-9-12-15-20-
25-30-35 km

€ 1.75

Zaterdag 
15/09/18
 

07.00 u – 
15.00 u

Aanbevolen tocht – Sleidinge: 25ste
herfstwandeling van  wandelclub Al Kontent

Evergem

7-11-16-20-24-
27-30 km

 € 1.50

Maandag 
24/09/18

07.00 u Busuitstap naar Sint-Truiden(Limburg) voor
de Kajaantocht van W.C. Aviat Sint-Truiden  

 5-8-10-15-18-21
km

 € 11

Zondag 
30/09/18
  

07.00 u – 
15.00 u
 

Tocht met vergoeding – Kortrijk: Kortrijk in
‘t groen van de WSV Natuurtuin Desloovere

 3-6-11-16 km €1,50

Zondag 
07/10/18

07.00 u – 
15.00 u

Aanbevolen tocht – Hooglede: Warden Oom
Wandeling van de Warden Oomstappers

5-10-15-20-25 
km

€ 1,50

Zaterdag 
20/10/18

07.00 u
15.00 u

Aanbevolen tocht – Meulebeke: Ardooise
Veldbostocht van de Spartastappers Ardooie

5-10-12-15-20 
km

€ 1,50

 Zaterdag 
27/10/18

08.00 u 
-15.00 u

Tocht met vergoeding – Oostkerke: 13de
Kanalentocht van levenslijn-team Damme

4-8-12-16-20 km  € 1.50  



Zaterdag 
17/11/18

19.00 u 23ste Clubfeest in zaal sport en spel,
Tieltstraat te Ruiselede. Info volgt later

Zaterdag 
24/11/18

08.00 u – 
15.00 u

Aanbevolen tocht – Bredene: 4de
Zeebriestocht van De Puinstappers Bredene

4-6-9-12-16-20-
24 km

€ 1.50

Zaterdag 
15/12/18

07.00u Busuitstap naar Soumagne(prov. Luik) voor
de 14de Marche d’ après-midi van Les

Marcheurs De La Magne en bezoek aan het
stadje en de kerstmarkt in Monschau

4-7-13-20 km € 13

Zondag 
23/12/18

08.00 u – 
15.00 u

24ste Putje Wintertocht van de
Molenstappers Ruiselede vanuit

Kamphuis ‘ t Haantje, Brandstraat 105 te
Doomkerke – Ruiselede

4-6-9-12-15-20-
25 km

€ 1.50

Zondag 
06/01/19

07.30 u Busuitstap naar Pamel(Vl. Brab) voor de
13de Nieuwjaarstocht van wandelclub De
Heidetochten van Kester-Gooik, met gratis
ontbijt voor de deelnemers aan deze uitstap

4-8-10-12-17-26 
km

€ 10

Voor de leden die tot op heden hun lidgeld voor 2018 nog niet hernieuwd hebben, 
is bij dit krantje een overschrijvingsformulier gevoegd, zodat ze vooralsnog de 
betaling kunnen doen. Dit kunt U eveneens doen bij de bestuursleden. Voor 
diegenen die hun lidgeld niet meer betalen is dit het laatste krantje en kunnen ze 
niet meer genieten van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheden en 
lichamelijke ongevallen. Het lidgeld bedraagt:

€ 15 voor ieder actief lid.
€ 15 voor steunende leden.

Een vleugje humor

Een blinde en een kreupele lopen samen op straat. Zegt de kreupele tegen de blinde: “Als 
ik nu op je schouders ga zitten, kun jij voor mij lopen en kan ik voor jou kijken.” Zo gezegd, 
zo gedaan. Een paar minuten later zegt de blinde plotseling: “Tjonge zeg, daar komt een 
mooie vrouw aan!” Zegt de kreupele: “Ik dacht dat je blind was?!?” “Dat klopt ook wel,” zegt 
de blinde, “ik zie ook niets, maar ik voel het in mijn nek!”



Belangrijke bemerkingen:

 
   Op alle eigen inrichtingen is er vrije start tussen de aangeduide uren.

 Alle busreizen vertrekken ook dit jaar aan het sport en   
ontmoetingscentrum (Sporthal) in de Tieltstraat te Ruiselede op de 
aangeduide uren.

 Ook  de  reis  naar  Oostenrijk  zomer  2018  vertrekt  op  de  parking  van  de
sporthal. Dit jaar vertrekken we de vrijdagavond en dan is het immers druk in
Ruiselede Centrum.

 Er wordt altijd stipt vertrokken, gelieve op tijd aan de vertrekplaats te zijn.
 Voor  alle  busreizen  is  vooraf  inschrijven  noodzakelijk,  liefst  uiterlijk  de

dinsdagavond voor de uitstap van het weekend. Alle busuitstappen gebeuren met
luxe autocars van firma “De Meibloem” uit Tielt.  Zij beschikken over een gans
gamma bussen,  doch in het drukke toeristisch seizoen is  het soms moeilijk een
grotere  bus  te  bestellen  dan  voorzien,  daarom  is  het  aan  te  raden  tijdig  in  te
schrijven.  Heel  wat  clubleden  leggen  hun  uitstappen  reeds  maandenlang  op
voorhand vast!!!!.   U kan inschrijven bij één van de bestuursleden, mondeling, per
email of telefonisch. Betalen kan ook op de bus tijdens de heenreis. In de prijs is de
fooi voor de chauffeur en het inschrijvingsgeld voor de wandeling inbegrepen. 

 Ook   dit  jaar  staat  maar  één  prijs  afgedrukt  bij  de  eendaagse  busuitstappen,
aangezien de meereizenden van 14 jaar en jonger altijd meekunnen voor €1.

 Het  uur  van de  terugreis  wordt  meegedeeld  tijdens  de heenreis,  maar  er  wordt
gestreefd om altijd op een aanvaardbaar uur terug thuis te zijn.

 Voor  de  deelnemers  aan  de  busuitstappen  is  het  aan  te  raden  om
reserveschoenen en kledij mee te nemen, zo maakt men na de tocht de bus niet
vuil en bij slecht weer kan men eventueel natte kledij vervangen. 

 Bij deelname aan wandeltochten ingericht door een erkende wandelvereniging en
aangesloten bij een erkende wandelfederatie ontvangt  u een korting van minimum
€ 0,40 op vertoon van uw lidkaart. Vanaf 01/01/2018 is inscannen van de lidkaarten
verplicht  voor  de  clubs.  Zo  weet  men  automatisch  dat  u  lid  bent  van  een
wandelvereniging en ontvangt u automatisch uw korting. 

 Aanbevolen tochten vermeld in het jaarprogramma zijn wandeltochten waarop uw
bestuur de aandacht wil vestigen omdat het tochten zijn met een mooi parcours en
waarvan  de  inrichters  clubs  zijn  waarvan  hun leden  veelal  ook  in  grote  getale
aanwezig zijn op onze organisaties.

 In het jaarprogramma zijn vijf “tochten met vergoeding” opgenomen. Wat moet u
doen om uw vergoeding van € 1,50 te bekomen?
Achteraan in dit clubblad bevinden zich vijf bons met de datum, de naam    van de
inrichtende club en de plaats (gemeente) waar de wandeltocht plaats vindt. U knipt
de bon uit van de tocht waaraan u wilt deelnemen, u vult uw naam in op de bon en
na de wandeling biedt u zich aan bij de inrichters en laat u uw bon afstempelen in
het  desbetreffende  vakje.  Op  een  organisatie  van  de  Molenstappers  of  op  het
clubfeest bied u uw bon aan bij het secretariaat en na controle als alles ok is wordt u
uw vergoeding uitbetaald.
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Tocht met vergoeding: waarde € 1,50 per clublid
 Zondag 11 februari 2018: Zomergem.
37ste Valentijntjestocht van Reigerstappers Vinderhoute.

Naam +voornaam…………………………………………

Naam +voornaam…………………………………………

    Naam + voornaam…………………………………...........      Molenstappers
                                                                                                  5330 Ruiselede

Stempel

Tocht met vergoeding: waarde € 1,50 per clublid
Zondag 03 juni 2018: Deinze.    
Oost-Vlaanderen Wandelt van Natuuurvrienden Deinze.

Naam +voornaam…………………………………………

Naam +voornaam…………………………………………

    Naam + voornaam…………………………………...........      Molenstappers
                                                                                                  5330 Ruiselede

Stempel

Tocht met vergoeding: waarde € 1,50 per clublid
Zondag  15 juli 2018: Bassevelde.
20ste Twee Landentocht van Trekvogels Boekhoute.

Naam +voornaam…………………………………………

Naam +voornaam…………………………………………

    Naam + voornaam…………………………………...........      Molenstappers
                                                                                                  5330 Ruiselede

Stempel

Tocht met vergoeding: waarde € 1,50 per clublid
Zondag 30 september 2018: Kortrijk.
Kortrijk in ‘t Groen van Natuurtuin De Sloovere.
 
Naam +voornaam…………………………………………

Naam +voornaam…………………………………………

    Naam + voornaam…………………………………...........      Molenstappers
                                                                                                  5330 Ruiselede

Stempel

Tocht met vergoeding: waarde € 1,50 per clublid
 Zaterdag 27 oktober: Oostkerke.
13de Kanalentocht van Levenslijn Team Damme.
Naam +voornaam…………………………………………

Naam +voornaam…………………………………………

Naam + voornaam…………………………………...........      Molenstappers
                                                                                                  5330 Ruiselede
  

Stempel
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