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  Ruiselede, 26/01/2023 

Nieuwsbrief aan de leden : 

 

Beste Clubleden, 

 

Eerst en vooral willen Frans en ik, samen met het ganse bestuur, iedereen een gelukkig en vooral 

gezond 2023 toewensen.  

2022 was eindelijk nog eens een min of meer normaal jaar, na de corona perikelen die ons 

zoveel miserie hebben gebracht. Het bestuur kon terug een deftig programma voorleggen aan 

de leden en daar werd gretig gebruik van gemaakt. De busuitstappen waren een succes en ook 

de weekenduitstap naar de Veluwe was een schot in de roos!! En beste leden, we staan niet stil. 

Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie het programma voor dit jaar, goed gevuld met 5 

busuitstappen, 1 zomerreis die wordt aangeboden door Frans aan de leden, 5 tochten met 

vergoeding, 8 aanbevolen tochten, een weekenduitstap naar Houffalize, pannenkoekenbak, 

feestje medewerkers, clubfeest en last but not least onze 4 eigen wandelorganisaties. Langs deze 

weg willen wij dan ook nog eens alle medewerkers, die steeds paraat zijn op de eigen 

organisaties van harte bedanken, jullie zijn onbetaalbaar!! 

 

Jammer genoeg moesten we in 2022 ook afscheid nemen van enkele bekende mensen bij onze 

club. Zie verder in deze nieuwsbrief. 

 

Tot slot willen wij nog even vermelden dat  diegenen  die hun lidgeld nog niet betaald hebben,  

niet langer kunnen genieten van het voorkeurstarief van €1.50 en dus €3 zullen moeten betalen 

op de wandeltochten georganiseerd door een club aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen. 

Ook zijn ze niet langer verzekerd tijdens hun individuele wandeltochten zowel in binnen – als 

buitenland. Voor hen is dit dan ook de laatste nieuwsbrief. Hernieuwen van je lidmaatschap 

kan nog steeds door overschrijving van €20 op rekeningnummer: BE69 1030 7889 1178 van 
Wandelsportvereniging Molenstappers Ruiselede met vermelding van “vernieuwen 

lidmaatschap Molenstappers” en uw naam. Er kan €15 van je lidgeld worden gerecupereerd via 

de mutualiteit. Het daartoe vereiste attest wordt je bezorgd na overschrijving. Ook nieuwe leden 

zijn steeds welkom door overschrijving van het lidgeld (vermelding nieuw lid). Laat de club 

ook volgende gegevens weten: Naam, Voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit 

en eventueel e-mail, telefoon of Gsm-nummer. 

 

Wij wensen iedereen een prachtig en feestelijk 2023 toe, geniet er met volle teugen van!! 

 

 

 

  Frans Debouck-JP Borremans 

mailto:frans.debouck@telenet.be
mailto:jpborremans60@gmail.com
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Overzicht van onze eerstvolgende activiteiten. 
 

- Zondag 05/03/2023: Busuitstap naar Kampenhout voor de Jef Pijp – tochten 

van de Houtheimstappers Steenokkerzeel, gevolgd door een bezoek aan Leuven 

voor degene die dit wensen. We doen eerst de wandeling in Kampenhout door 

o.a. het Hellebos en talrijke veld en boswegen. Dit alles in de bakermat van de 

witloofteelt. Mensen die de kleinere afstanden doen kunnen rond de middag 

vertrekken naar Leuven voor een stadsbezoek. Vertrek om 07.00u aan de 

Sporthal, Tieltstraat 46A te 8755 Ruiselede. Gelieve tijdig in te schrijven voor 

dit evenement (voor 28/02/2023) via jpborremans60@gmail.com / 0495 23 18 

00. De prijs voor deze uitstap bedraagt €11 

 

- Zaterdag 18/03/2023: Bijeenkomst van de vaste medewerkers met etentje en 

vastleggen van de taken op de eigen organisaties van 2023. Dit alles gaat door 

in restaurant Biezemhof, Kattewegel 2 te 9880 Aalter en we beginnen eraan om 

12.00u. De medewerkers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. 

 

- Zondag 19/03/2023: Eerste tocht met vergoeding – Gentbrugge voor de 

Floratochten van de Florastappers Gent. Prachtige wandeling door de 

Gentbrugse Meersen. Afstanden zijn 6-9-13-20-24 en 30km. Starten kan tussen 

07.00u en 15.00u. Prijs voor leden: € 1.50 

 

- Zondag 09/04/2023: Tocht met vergoeding: Machelen (O-Vl.) – 19de 

Kunsttocht van Wandelclub Natuurvrienden Deinze. Een natuurwandeling 

vanuit het dorp van kunstenaar Raveel. Afstanden zijn 6-10-15-20 en 25km. 

Prijs: € 1.50 

 

- Op zaterdag 22/04/2023 volgt dan onze eerste eigen tocht van 2023, nl.: 

Rondom Ruiselede vanuit Zaal Polenplein, Tramweg 1 te Ruiselede. Polenplein Tramstraat 1 

Afstanden zijn 4-6-9-12-15 en 20km en zoals steeds zijn er verzorgde 

rustposten, waaronder ééntje met gratis versnapering!! Molenstappers, wees 

erbij!!!! 

 

- Zondag 30/04/2023 om 07.00u: Busuitstap naar Herzele & Marke voor 

Vlaanderen Wandelt. We rijden eerst naar  Herzele voor de organisatie van de 

Burchtstappers Herzele en vervolgens naar Marke voor de wandeling van 

W.S.K. Marke. Vertrek aan de Sporthal, Tieltstraat 46A te 8755 Ruiselede om 

07.00u.  De prijs voor deze uitstap bedraagt: €11. Graag een seintje als je mee 

wil voor 25/04/2023. Dit kan via een telefoontje naar 0495 23 18 00 (JP) – 

jpborremans60@gmail.com.  

 

- De aanbevolen tochten vinden jullie terug in het volledige programma 

hiernaast! 
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Programma 2023 van de W.S.V. Molenstappers Ruiselede V.Z.W. 

 

Datum Uur Activiteit Afstand Prijs 

Zondag 

15/01/23 

07.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Veldegem: 34e 

Wintertocht van Wandelclub vier op een rij 

Groot-Zedelgem 

6-12-18-21 

km 
€ 1.50 

Zondag 

12/02/23 

08.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Zomergem: 41ste 

Valentijntjestocht van Wandelclub 

Reigerstappers Vinderhoute 

4-6-9-12-

18-22-

26km 

€ 1.50 

Zondag 

05/03/23 
07.00u 

Busuitstap naar Kampenhout (Vl.Br) voor 

de Jef Pijp – tochten. Org.: 

Houtheimstappers Steenokkerzeel en 

mogelijkheid voor een bezoek aan Leuven 

4-6-10-11-

14-15-19-

22 km 

€ 11 

Zaterdag 

18/03/23 
12.00u 

Bijeenkomst van de vaste medewerkers in 

Restaurant Biezemhof, Kattewegel 2 te 

9880 Aalter met een etentje en vastleggen 

van de taken op de eigen organisaties 

2023  

  

Zondag 

19/03/23 

07u00 – 

15.00u 

Tocht met vergoeding – Gentbrugge voor 

de Floratochten van  Florastappers Gent 

6-9-13-20-

24-30 km 
€ 1.50 

Zaterdag 

08/04/23 

06.30u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Ardooie: Skobiaktocht 

van  Spartastappers Ardooie 

6-10-14-

17-22-26-

31 km 

€ 1.50 

Zondag 

09/04/23 

07.00u – 

15.00u 

Tocht met vergoeding – Machelen (O-Vl.): 

19de Kunsttocht van Wandelclub 

Natuurvrienden Deinze 

6-10-15-

20-25 km 
€ 1.50 

Zaterdag 

22/04/23 

07.00u – 

15.00u 

Wandeltocht Rondom Ruiselede van de 

Molenstappers Ruiselede vanuit Zaal 

Polenplein, Tramweg 1 te 8755 Ruiselede 

4-6-9-12-

15-20km 
€ 1.50 

Zondag 

30/04/23 
07.00u 

Busuitstap naar Herzele & Marke  voor 

Vlaanderen Wandelt. Org.: De 

Burchtstappers Herzele en W.S.K. Marke 

5-7-10-12-

14-18-24 km 
€ 11 

6-12-18-24 

km 

Zaterdag 

06/05/23 
06.15u 

Bedevaart Te Voet naar Oostakker: 

Vertrek vanuit Café De Plaetse, Markt 12 

te Ruiselede 

+/- 35km € 10 

Zondag 

07/05/23 

07.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Kortemark: 

Hapkintocht van  Kreketrekkers Kortemark 

5-10-15-

20-25-42 

km 

€ 1.50 



Vrijdag 

12/05/23 

07.00u – 

15.00u 

Lentetocht – Bossentocht van de 

Molenstappers Ruiselede vanuit zaal 

Kruispunt, Kruiskerkestraat 10 te 

Kruiskerke – Ruiselede 

4-6-9-12-

15-20km 
€ 1.50 

Zondag 

28/05/23 
07.30u 

Busuitstap naar Sint-Martens-Lennik 

(Vl.Br.) voor de Lennikse Windherentocht 

van De Lennikse Windheren en bezoek 

aan brouwerij Lindemans 

6-9-12-18-

24km 
€11 

Donderdag 

01/06/23 

08.00u – 

18.00u 

Pannenkoekenbak bij Frans&Christiane, 

Abeelstraat 13 te 8755 Ruiselede 
  

Vrijdag 

02/06/23 

07.00u – 

18.00u 

Pannenkoekenbak en verkoop in zaal 

Polenplein te Ruiselede. 
  

Zondag 

04/06/23 

07.30u – 

15.00u 

Tocht met vergoeding – Torhout: 30ste 

Wijnendalebostocht van  W.S.J.V. Nacht 

Van Vlaanderen 

7-12-18-22 

km 
€ 1.50 

Vrijdag 

09/06/23 
18u30 

Nawandeling Lentetocht – Bossentocht 

voor de medewerkers vanuit Zaal 

Kruispunt, Kruiskerkestraat 10 te 

Kruiskerke (Ruiselede). 

  

Zaterdag 

01/07/2023 
19.00u 

Reisbijeenkomst betreffende de zomerreis 

in Zaal voor Sport&Spel, Tieltstraat 46A te 

8755 Ruiselede 

  

Zondag 

02/07/23 

07.00u – 

15.00u 

Tocht met vergoeding – Lauwe: Voettocht 

te Lauwe van De 12 uren van Lauwe 

4-6-12-18-

25 km 
€ 1.50 

 Van vrijdag 

14/07/23 

tot en met 

zaterdag 

22/07/23 

 

Zomerreis naar Hippach in het Zillertal 

Tirol Oostenrijk. Organisatie: Frans 

Debouck 

VOLZET 

Vrijdag 

21/07/23 

07.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Lapscheure: 13de 

Grenskrekentocht van Levenslijnteam 

Damme 

4-9-12-15-

18-21 km 
€ 1.50 

Dinsdag 

15/08/23 

07.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Hertsberge: 

Bulskampveldtocht van Wandelclub 

Beernem 

4-6-11-15-

21-25 km 
€ 1.50 

Zondag 

20/08/23 

07.00u – 

15.00u 

27ste Kermistocht van de Molenstappers 

Ruiselede vanuit Zaal voor Sport en Spel, 

Tieltstraat 46 A te Ruiselede 

4-6-9-12-

15-20-

25km 

€ 1.50 



Vrijdag 

15/09/23 

tot en met 

Zondag 

17/09/23 

07.30u 
Weekenduitstap naar Houffalize: zie 

artikel in deze nieuwsbrief!!  

Prijs: €360 p/p voor 

2 persoonskamer. 

Eénpersoonskamer: 

€400 p/p 

Zondag 

24/09/23 

07.00u – 

15.00u 

Tocht met vergoeding – Kortrijk: Kortrijk in 

’t groen van  W.S.V. Natuurtuin Gilbert 
Desloovere 

3-6-11-16-

20 km 
€ 2 

Zondag 

08/10/23 

07.00u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Zedelgem: 40ste 

Zilleghemtocht van Wandelclub ‘vier op 
een rij’ – Groot Zedelgem 

4-6-12-18-

21-30 km 
€ 1.50 

Zondag 

05/11/23 

7.30u – 

15.00u 

Aanbevolen tocht – Ingelmunster: 32ste 

Brigandtrotterstocht van W.S.V. De 

Brigandtrotters 

6-12-18-

21-28 km 
€ 1.50 

Zondag 

19/11/23 
12.00u 

Clubfeest van Wandelclub Molenstappers 

Ruiselede  
Info volgt  

Zondag 

26/11/23 
7.30u 

Busuitstap naar Hoeilaart (Vl.Br.) voor de 

Zoniënwoudwandeltocht van de 

Ijsetrippers V.Z.W. 

4-6-12-18-

24-30 km 
€ 11 

Zondag 

24/12/23 

07.00u – 

15.00u 

27ste Putje Wintertocht van de W.S.V. 

Molenstappers Ruiselede vanuit De 

Parochiale Feestzaal, Brandstraat 105 te 

8755 Doomkerke (Ruiselede) 

4-6-9-12-

15-20-25 

km 

€ 1.50 

Zaterdag 

30/12/23 

11.00u Busuitstap naar Halle (Antw.) voor de 

Oliebollentocht van WSV De 

Natuurvrienden Zoersel VZW & bezoek 

aan de kerstmarkt van Antwerpen 

6-12-20-25 

km 
€ 11 

 

Putje Wintertocht 18/12/2022 

Op 18/12/2022 ging onze ‘Putje Wintertocht’ vanuit Doomkerke. 766 wandelaars kwamen 

opdagen voor onze tocht. We kunnen spreken van een gematigd succes, rekening houdend 

met de opkomst van de andere tochten. Vooral het aangekondigde slechte weer speelde de 

clubs parten en dat hebben de medewerkers die na onze wandeling de opkuis verzorgden 

aan den lijve ondervonden. 

Uitslagen concurrerende wandeltochten op 18/12/2022. 

 

Plaats Naam van de tocht Aantal 

Sleidinge Eindejaarstocht 1030 wandelaars 

Oostende Wandeling met Kerstlicht 1006 wandelaars 

Ruiselede (Doomkerke) Putje Wintertocht 766 wandelaars 

Waasmunster Kersttocht 516 wandelaars 

Wijtschate Kersttocht 508 wandelaars 



 

Weekenduitstap naar Houffalize van 15 september tot en 

met 17 september 2023. 

 

Houffalize is een Belgische stad in de provincie Luxemburg, die aan de oever van de Ourthe ligt. 

De stad telt ongeveer 5000 inwoners. Het gebied in en rond deze stad is een paradijs voor 

wandelaars & mountainbikers. Wij gaan natuurlijk voor de eerste optie en zullen voor jullie de 

wandelingen voorbereiden. Zowel voor geoefende wandelaars als voor recreanten zullen we een 

parcours voorzien. Een uitgebreid programma en beschrijving zal in een latere nieuwsbrief vermeld 

worden. 

 

Hoe ziet deze uitstap eruit? 

 

We vertrekken op vrijdag 15 september om 7.30u aan de Sporthal, Tieltstraat 46A te 8755 

Ruiselede. Na een tussenstop rijden we door naar Achouffe, meer bepaald naar de Taverne van 

de Brasserie Achouffe voor het middagmaal (inbegrepen). Dranken zijn niet inbegrepen! Na het 

middagmaal zijn er 3 mogelijkheden. Er kan een kleine wandeling gemaakt worden in en rond 

Achouffe (ong. 4.5km) of een langere wandeling naar het Hotel Vayamundo, waar we verblijven. 

Niet wandelaars blijven ter plaatse en rijden met de bus naar het hotel. Rond 17u betrekken we de 

kamers. Avondmaal vanaf 18u30. 

Het verblijf in Hotel Vayamundo is op basis van volpension, dranken bij het eten zijn inbegrepen. 

Zaterdag kunnen we ontbijten vanaf 7.30. Vervolgens zijn er 2 wandelingen voorzien: ééntje van 

5km (vertrek rond 10u) en een andere tocht van 8.5km (vertrek rond 9u). Middagmaal in Hotel 

Vayamundo om 12.00u. In de namiddag rijden we met de bus naar La Roche-en-Ardenne, we 

vertrekken om 13u30. In La Roche zijn er 3 mogelijkheden, nl.: een kleine wandeling – een langere 

tocht of wie niet wandelt kan ter plaatse blijven in dit gezellig stadje. 

Zondag doen we een kleine wandeling in Houffalize (Le sentier écologique is een mooie wandeling 

van een kleine 7km die vooral langs de Ourthe loopt). We vertrekken aan het Hotel rond 9.15u. 

Rond de middag kunnen we genieten van een gastronomische lunch in het Hotel en rond 15u 

vertrekken we terug naar Ruiselede. 

De prijs van weekend bedraagt €360 p/p voor een tweepersoonskamer en € 400 p/p voor een 

éénpersoonskamer.  

Inschrijven d.m.v. een telefoontje en/of email naar JP en vervolgens door storting van een 

voorschot van  €100 op rekening BE69 1030 7889 1178 van Wandelsportvereniging Molenstappers 

Ruiselede met vermelding “Houffalize”+naam & voornaam en dit voor 28/02/2023. Het saldo van 

€260 / €300 (éénpersoonskamer) storten voor 15 juli aub. Wij beperken deze uitstap tot max. 58 

personen. Wij voorzien ook een annulatieverzekering voor de geïnteresseerden. Neem hiervoor 

contact op met JP.  

Meer info nodig? Contacteer JP (0495/23 18 00 / jpborremans60@gmail.com  

mailto:jpborremans60@gmail.com


Innige deelneming aan: 

 

De Heer Luc Notteboom en familie bij het heengaan van Mevrouw Marie-

Louise Van Hyfte op 15/12/2022 in de ouderdom van 79 jaar. Zij was de 

echtgenote van Luc en tevens gewezen bestuurslid van onze vereniging. 

 

 

 

 

 

De Heer Rudy Van Raemdonck en familie bij het 

heengaan van Mevrouw Annick Verhulst op 

07/01/2023 in de ouderdom van 47 jaar. Zij was 

de partner van Rudy – onze trouwe en geliefde 

busbestuurder op onze uitstappen en reizen. Ook 

Annick was mee op de zomerreis naar Arzl-im-

Pitztal-Oostenrijk in 2019. 

 

 

Wandelsportvereniging De Molenstappers Ruiselede biedt aan de getroffen families hun blijken van 

oprechte deelneming aan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Wij houden eraan om alle Molenstappers heel oprecht te bedanken die ons gesteund hebben 

bij het heengaan van ‘Wieske  ‘  Een woord van medeleven, een bemoedigend telefoontje, het 
aanwezig zijn op de uitvaart, het zijn allemaal geen spectaculaire dingen, maar meer dan je 

denkt zijn het dingen die helpen om de moeilijke tijden te doorkomen. 

Ook bedankt voor het mooie herdenkingsstandje voor Wieske op de Putje Wintertocht. Dit 

werd door de ganse familie heel erg gewaardeerd. 

De Molenstappers : een club met een hart voor iedereen. 

 

Luc Notteboom en de ganse familie. 

 

 

 



Woord van Frans Debouck namens het bestuur van Wandelsportvereniging De 

Molenstappers Ruiselede op de uitvaartplechtigheid van Mevrouw Marie-Louise Van Hyfte. 

 

Wieske,(want we noemden je steevast zo) we hebben je samen met Luc leren kennen via de 

wandelsport en je bent lid geworden van onze vereniging zowat rond de eeuwwisseling. In 

2002 was je erbij tijdens de reis naar Arzl in Tirol – Oostenrijk waar je er zo van genoten 

hebt. Er volgden nog reizen naar andere delen van Oostenrijk en in 2012 was je er ook bij 

tijdens de reis naar Cerkno in Slovenië. Een reis met de wandelclub was voor u niet zó maar 

een reis: neem nu de reis naar Hippach in Tirol in 2005 in het krokusverlof, je sleurde 

valiezen met allerlei kledingstukken en attributen mee om daar ter plaatse carnaval te vieren 

en samen met Luc verzorgde je er het entertainment – het amusement en met uw 

enthousiasme sleurde je iedereen mee en werd het een geweldig feest. 

Beetje bij beetje en later meer en meer hielp je mee aan de organisaties van onze vereniging 

en in 2008 trad je toe tot de bestuurskern van onze vereniging en je was niet zó maar een 

bestuurslid: alles moest tot in de puntjes verzorgd worden en we hebben je bewonderd voor 

uw doorzettingsvermogen, uw hulpvaardigheid, uw enthousiasme en uw creativiteit. Je was 

ook altijd in voor vernieuwing en samen met de andere bestuursleden vormden we een 

hecht team. 

We kregen in de loop van de jaren ook heel wat kaartjes van je, voor een verjaardag, 

nieuwjaar of een andere gebeurtenis maar een kaartje van u was niet zó maar een kaartje: 

steevast was daar een passende en treffende tekst bij al naar gelang de gebeurtenis – je kon 

dat zo goed!!! 

In de lente van dit jaar hebben we de verassingsuitstap voorbereid waar je bij was samen 

met Luc, Christiane en ikzelf en we hebben er iets moois van gemaakt – ook einde juni op de 

eigenlijke  uitstap was je erbij en hebt je er van genoten ondanks de gezondheid iets minder 

was, maar klagen deed je nooit!!! Het laatste weekend van augustus gingen we met een 

volle autocar op driedaagse uitstap naar het Nederlandse Oosterbeek bij Arnhem aan de 

zuidkant van de Veluwe. Je keek er naar uit en je hebt er echt van genoten tussen de vele 

vrienden Molenstappers, het deed je blijkbaar heel veel deugd maar wie had toen kunnen 

denken dat dit uw laatste uitstap was??? Op 13 november laatstleden was je erbij op het 

huwelijksjubileumfeest van Noël en Simonne in restaurant Het Biezemhof waar we samen 

voor een leuke noot zorgden……en nu bent je er plots niet meer. Het is zo onwezenlijk 

Wieske – het voelt zo leeg aan maar weet je zit in ons hart, en dikwijls zullen we aan je 

denken, dikwijls zullen we over je spreken, dikwijls zullen we anekdotes vertellen waar je bij 

was.  

Wieske, bovenal van harte bedankt voor alles, we zullen je heel erg missen – velen zullen je 

missen……….. 



Tochten met Vergoeding in 2023 

 

 

Tocht met vergoeding: waarde €2 per clublid 

Zondag 19 maart 2023: Gentbrugge. 

Floratochten van de Florastappers Gent. 

 

Naam + voornaam……………………………………………………….. 
 

Naam + voornaam…………………………………………………………           Molenstappers 

                                                                                                               5330 Ruiselede 

 

Stempel 

Tocht met vergoeding: waarde €2 per clublid 

Zondag 9/04/2023: Machelen (O-Vl) 

19de Kunsttocht van Wandelclub Natuurvrienden Deinze. 

 

Naam + voornaam……………………………………………………….. 
 

Naam + voornaam………………………………………………………… Molenstappers 

                                                                                                                5330 Ruiselede 

 

Stempel 

Tocht met vergoeding: waarde €2 per clublid 

Zondag 04/06/2023:Torhout 

30ste Wijnendalebostocht van  W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen 

 

Naam + voornaam……………………………………………………….. 
 

Naam + voornaam…………………………………………………………
 Molenstappers 

                                                                                                                5330 Ruiselede 

 

Stempel 

Tocht met vergoeding: waarde €2 per clublid 

Zondag 02/07/2023: Lauwe 

Voettocht te Lauwe van De 12 uren van Lauwe 

 

Naam + voornaam……………………………………………………….. 
 

Naam + voornaam………………………………………………………… Molenstappers 

                                                                                                                5330 Ruiselede 

 

Stempel 

Tocht met vergoeding: waarde €2 per clublid 

Zondag 24/09/2023: Kortrijk 

Kortrijk in t’groen van W.S.V. Natuurtuin Gilbert Desloovere 

 

Naam + voornaam……………………………………………………….. 
 

Naam + voornaam………………………………………………………… Molenstappers 

                                                                                                                5330 Ruiselede 

Stempel 

 



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. 

 

 

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, 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 meereizende 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 € 1,50 op 

vertoon van uw lidkaart (maatregel van Wandelsport Vlaanderen). Ook dit jaar 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 5 “tochten met vergoeding” opgenomen. Wat moet u doen 
om uw vergoeding van € 2 te bekomen?                                                            

Achteraan in deze nieuwsbrief 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 u biedt zich aan bij de 

organisatoren en na scannen en betalen 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 


