
                                      

  VBS Tuimelaar - Réno stapt voor Tuimelaar - 13-14 augustus 2021 

BELANGRIJK NIEUWS uit Klein-Sinaai!  
 

Réno stapt 100 km of meer in zijn EENTJE voor Tuimelaar! 
Réno Martens is vrijwilliger op onze school en zit als vertegenwoordiger  

van de plaatselijke gemeenschap in onze schoolraad. 
 

 

 

 

Vrijdag 13 augustus 2021 

52ste Dodentocht Bornem?  
 

Voor Réno zou het zijn 45e deelname kunnen zijn. 
Maar corona besliste er anders over, geen Dodentocht 2021 ... Of toch wel? 

Ja! Op vrijdag 13 augustus start Réno “de staptocht in z’n eentje”! 
 

Op 69-jarige leeftijd nog zo’n zware fysieke inspanning leveren 
en (meer dan) 100 km stappen, niet veel mensen doen het Réno na! 

 

Maar Réno stapt niet zomaar, hij stapt voor een goed doel: 

VBS Tuimelaar 
Én voor Tuimelaar wil Réno nog “een stapje” verder gaan... 

Hij heeft besloten om een staptocht te maken van 24 uur! 
 

Onze school heeft deze coronaperiode veel moeten ontzeggen aan de kinderen. Feestelijkheden 

zoals ons Foodfestival en SteenGoed-mosselfeest brengen normaal gezien behoorlijk wat centjes 

binnen. De geboden alternatieven van ontbijt of afhaalmenu’s waren succesvol, maar er is heel wat 

meer nodig voor de op stapel staande projecten in Tuimelaar.  
 

Het team van Tuimelaar dankt hem alvast voor zijn nobele inzet voor 
onze school.  
 

Réno stapt rondjes van 25 km (in afwisselende richting): Pannenhuisstraat - richting Stekene -  via 

Stekense Vaart - daarna richting Moerbeke via de Moervaart - via Heidebos en spoorzate terug 

richting Klein-Sinaai. De onpare toeren stapt hij in wijzerzin, de pare toeren in tegenwijzerzin. 
 

 

Aankomst is voorzien aan de school  

op zaterdag 14 augustus rond 17u. 

Jullie aanmoedigingen tijdens de laatste meters zouden aangenaam zijn! 
  

Alle sportieve steun en aanmoediging bij deze sportieve prestatie is welkom...  
maar jullie financiële steun voor Tuimelaar zou ons nog veel meer plezieren!  
 

 

Hoe je dat kan doen, lees je op de volgende bladzijde... 
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Met de inkomsten van deze sportieve prestatie willen we een tandje bijsteken in de toepassing van 
het digitale tijdperk. Ons 4e leerjaar heeft nu 5 jaar een digitale beamer in de klas, maar deze heeft 
zijn beste tijd gehad en is aan vervanging toe. 
Met de sponsoring die via Réno wordt opgehaald, willen we een Prowise digibord aankopen voor het 
4e leerjaar (kostprijs +/- € 4500). Reeds 4 klassen hebben zo’n groot computerbord. 

Hoe kunnen jullie ons helpen? 

1. Réno aanmoedigen door te sponsoren op de rekening van  
VBS Tuimelaar BE62 7370 0244 6261  
met mededeling ‘Réno stapt voor Tuimelaar’ 
Overschrijven kan tot en met 15 september ‘21 

 

2. Een gokje wagen! 
Je kunt inzetten op het tijdstip dat Réno start  
aan zijn 69ste kilometer (= leeftijd Réno).  
Wie er het dichtst bij is, krijgt zijn inzet dubbel terug!  

 
Vb. Stel: je wil €15 inzetten. Je weet dat Réno vertrekt om 17u stipt.  
Je denkt dat hij om 5u 4min 32sec aan zijn 69ste km zal starten.  
Dan schrijf je €15 over op de rekening van VBS Tuimelaar BE62 7370 0244 6261  
met mededeling Réno 5u4m32s. Ben je de winnaar, dan krijg je €30 teruggestort.  
Inzetten kan tot donderdag 12/8/2021 om 23u. 
 

Belangrijke TIP: Réno stapt 100 km in ongeveer 16 uur. 

Contact & info: Réno Martens Pannenhuisstraat 32a Stekene - 0475/37.74.78 

reno.martens@telenet.be 
 

Wie Réno wil volgen via WhatsApp, kan zijn gsm-nummer doorgeven 

aan Réno. Hij bezorgt je dan zijn Live locatie. 
Deze staptocht wordt geregistreerd op Strava.  

 

Ps 1. Jammer genoeg kunnen wij geen fiscaal attest uitschrijven voor uw sponsoring. 

Ps2. Réno zoekt per ronde van 25 km (ongeveer 4u) één fietser om hem te volgen. 

Graag op voorhand zich melden bij Réno om goed af te spreken wat en hoe. 
 

Voor meer info, ga naar www.vbstuimelaar.be  

Vertrek: Vrijdag 13/8/’21 om 17u  
aan Basisschool Tuimelaar, Pannenhuisstraat 7, Klein-Sinaai 
Aankomst: voorzien op za 14/8/’21 rond 17u  

aan Tuimelaar, komende van de Lesten Stuyver 

Steun VBS Tuimelaar en waag je kans! 
Wie verdubbelt zijn inzet?? 
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