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Beste wandelvrienden,
Naar gewoonte organiseren we in het begin van december het jaarlijks souper van
de Rustige Bosstappers om samen met alle aanwezigen het wandeljaar af te
sluiten. Dit jaar genoten we met 88 personen van het heerlijke eten in Salons De
Vrede en we dansten op de muziek van de Melo Dance Band.
Het afgelopen jaar was voor de wandelclub een belangrijk jaar, want we vierden ons
25-jarig jubileum.
Op onze 3 wandeltochten kwamen 3896 sportievelingen wandelen. Dit zijn er
100 minder dan vorig jaar maar daar zitten de weergoden voor iets tussen.
De Bibbertocht startte regenachtig, voor de Parel daarentegen kregen we mooi
zomerweer, maar de RBS-tocht werd bezegend met behoorlijk veel regen tot de
middag.
Gelukkig kunnen we rekenen op een vijftigtal medewerkers per tocht die zich, in de
mate van het mogelijk,e inzetten voor het welslagen van een wandeltocht.
In naam van het bestuur dank ik deze mensen nogmaals voor hun medewerking.
Dat onze leden flink op stap zijn bewijzen de volle wandelkaarten: 138 leden
dienden hun kaart in en ontvingen een geschenkenbon bij Fresh Spegelaere,
supermarkt in Jabbeke.
In 2011 richten we 4 wandeltochten in, nl.
- Bibbertocht op 26 februari
- Parel van Groot-Jabbeke op 24 april
- RBS-tocht op 30 oktober
- en nieuw op vrijdag 30 december “in de doenkere zeswekentocht”
- 2 busuitstappen in België, met tussenkomst van de clubkas
- 2 wandeluitstappen onder leiding van Jean Calonne, zonder sponsoring.
Alle nadere inlichtingen krijgen jullie zoals gewoonlijk tijdig in de clubkrant.
Mag ik jullie en jullie familie, in naam van het bestuu,r nog een gezond wandeljaar
toewensen en hoop jullie te mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Marie-Paule De Visch,
voorzitter

Beste wandelvrienden
Voor het welslagen van een wandeltocht zijn een paar factoren
van groot belang : het weer, goede kledij en schoenen, een stralend
humeur en natuurlijk niet te vergeten enkele aanbevolen tochten .
Voor de maanden januari en februari 2011 hebben we er hier een paar
voor je uitgezocht.
•

Zaterdag 1 januari 2011 : “19de Katertocht”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-12-21 km (van 8 tot 14u).
Start
: Zaal Thor (VTI), Papebrugstraat 8A, Torhout.
•

Zondag 2 januari 2011 : “17de Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Winkelse Stappers.
Afstanden : 6-12-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.
•



Zondag 2 januari 2011 : “Nieuwjaarstocht met Nieuwjaarsdrink”.

Ingericht door De Moedige Wandelaars Beernem.
Afstanden : 4-6-12-17-22 km (van 8 tot 15u).
Start
: Parochiezaal Wingene Centrum, Keizerstraat 14, Wingene.
•

Zaterdag 8 januari 2011 : “Koude Neuzentocht”.

Ingericht door de.Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-12-15-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Mokkernaere, Lekestraat 42, Koekelare.
•

Zondag 9 januari 2011 : “Strand- en Polderwandeling”.

Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21 km (van 9 tot 14u).
Start
: Basisschool De Zeeparel, Kursaalstraat, Heist.
•

Zondag 9 januari 2011 : “11de Sint-Antoniuswandeltocht”.

Ingericht door De Streuvelstappers.
Afstanden : 6-9-13-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Stijn Streuvelszaal, Sint-Antoniusstraat 19, Ingooigem.
•

Zaterdag 15 janurari 2011 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-9-14-18-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare.
•

Zondag 16 januari 2011 : “23ste Wintertocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 7-12-18-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem.

•

•

Zondag 16 januari 2011 : “9de Brandweertocht”.

Ingericht door Diksmuidse Wandelclub.
Afstanden : 5-11-15-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide.
•

Zaterdag 22 januari 2011 : “Rondom Brugge – Brugse Vesten Tocht”.

Ingericht door de Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-11-14-21-27-30 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries.
•

Zondag 23 januari 2011 : “24ste Plattelandstocht langs de Lieve”.

Ingericht door Postiljon Wandelclub Merelbeke.
Afstanden : 5-8-14-18 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Parochiezaal, Priemwegel 4, Zomergem-Beke.
•

Zondag 23 januari 2011 : “24ste Cycloontocht”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-14-22 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal Cycloon, Sint-Pietersstrat 9, Ledegem.
•

Zaterdag 29 januari 2011 : “4de Guldenbergtocht”.

Ingericht door Guldenbergstappers Wevelgem.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Porseleinhallen, Deken Jonckheerestraat, Wevelgem.
•

Zondag 30 januari 2011 : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: Emmaüsinstituut, Europalaan 2, Aalter.
•

Zondag 30 januari 2011 : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sporthal, Geluwestraat, Beselare.
•

Zaterdag 5 februari 2011 : “Rooie Neuzentocht”.

Ingericht door Stormvogels Oostende.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 8 tot 15u).
Start
: Basisschool GO De Zandlopertjes, Schoollaan 10, Bredene.
•

Zondag 6 februari 2011 : “16de Pannenkoekentocht”.

Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare.
Afstanden : 6-9-12-16-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: De Kiem, Sint-Hubrechtstraat (naast OLV-kerk), Roeselare.
•

Zondag 6 februari 2011 : “Geeraerttocht”.

Ingericht door W.T.C. Nieuwpoort.
Afstanden : 7-12-18-24 km (van 8 tot 15u).
Start
: School Vierboete, Arsenaalstraat 20, Nieuwpoort-Stad.



•

Zaterdag 12 februari 2011 : “Oliebollentocht”.

Ingericht door Margriete Stappers.
Afstanden : 6-12-17-21 km (van 7 tot 15u).
Start
: Lichtenhove, Torhoutstraat 42, Lichtervelde.
•

Zondag 13 februari 2011 : “Valentijntocht”.



Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Parochiezaal d’Oudekerke, Vrijgeweidestraat 4, Ruddervoorde (Baliebrugge).
•

Zondag 13 februari 2011 : “12de Strandjutterstocht”.

Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 7-14-24 km (van 7 tot 15u).
Start
: Gemeenteschool, H. Jasperlaan 29, Westende.
•

Zaterdag 19 februari 2011 : “Pannenkoekentocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-10-13-17-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal Cultureel Centrum, Molenstraat 24, Moere.
•

Zondag 20 februari 2011 : “Kom wandelen in Oostende”.

Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 7 tot 15u).
Start
: Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende.
•



Zondag 20 februari 2011 : “Biezemveldwandeling”.

Ingericht door de Lachende wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: ’t Biezemhof, Kattewegel 1, Aalter.
•

Zaterdag 26 februari 2010 : “22ste Bibbertocht”.

Ingericht door onze eigen Rustige Bosstappers.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal Varsenare, Hof ter Straeten, Varsenare.
•

Zondag 27 februari 2011 : “Aktivia Nationale Wandeldag”.

Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 5-7-12-15-20-25 km (van 7 tot 15u).
Start
: Tielstraat z/n, Ruiselede.
•



Zondag 27 februari 2011 : Volgende wandelclubs organiseren voor hun provincie

De Aktivia Nationale Wandeldag
- Hanske De Krijger - Oudenaarde
- Wandelclub Opsinjoorke - Mechelen
De Nationale V.W.V. Wandeldag
- De Grashoppers – Scherpenheuvel
- De Demerstappers – Bilzen.

Nota: geen marchings 2011 meer te verkrijgen bij RBS
maar wel mogelijk op andere wandeltochten.

MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN 2011
Sedert de RBS-tocht van oktober 2010 is het aantal leden toegenomen. Daarom deze kleine toelichting
betreffende de lidkaarten en het lidgeld.
De meesten onder jullie weten, uit de vorige clubkrant, dat Aktivia in de Algemene Vergadering van 2 oktober
het aandeel van de clubs heeft opgetrokken van € 6,49 per lid naar € 7,99. Om uit de kosten te komen voor
drukwerk en verzendingskosten vragen wij € 10 lidgeld.
De vernieuwing van de lidkaarten mits storting op
rekeningnr. 779-5952265-88 op naam van de wandelclub
en met vermelding van : “Lidgeld 2011 : ............ personen”.
De lidkaart en de wandelkaart wordt, na betaling, opgestuurd.
Om de lidkaart te kunnen opmaken hebben we de volgende gegevens nodig:
Naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, telefoon- of gsmnummer en mogelijks E-mailadres.

WANDELKAART 2011
138 leden dienden hun volle wandelkaart in en ontvingen een geschenkenbon bij Fresh Spegelaere
(supermarkt te Jabbeke).
De oranje wandelkaart 2011 is geldig tot en met de RBS-wandeltocht eind oktober 2011 en zal dan
opgevraagd worden.

SOUPER
Verder in de krant lees je de bevindingen van onze reporter van dienst, aangevuld met leuke sfeerfoto’s.
We kunnen terugblikken op een geslaagd feest met verzorgde tafel en heerlijke gerechten.
Minpunt was het lange wachten op ons hoofdgerecht. Maar als bestuur kunnen wij voor dit ongemak geen
oplossing bieden. Dit wordt wel besproken in de bestuursvergadering en met de uitbater van Salons De Vrede.
Wij maakten dan maar van de gelegenheid gebruik om iedereen welkom te heten en de voornaamste
planningen voor 2011 kenbaar te maken. Tezelfdertijd reikten de bestuursleden de geschenkjes uit aan de
aanwezige medewerkers van de wandeltochten van afgelopen jaar. Tussen de soep en de patatten waagden we
ons ook al op de dansvloer, want wat beweging bevordert de spijsvertering.

Afspraak voor souper 2011

zaterdag 10 december

EXTRA WANDELTOCHTEN
Dit zijn wandelingen die georganiseerd worden door het trio Jean, Dirk en Leon en zonder tussenkomst van de
clubkas van de wandelclub.

∗
∗

Zaterdag 14 mei 2011 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel in mei/juni)
Zaterdag 3 september 2011 : wandeling in Kent (Engeland artikel in juli/aug.)

BUSUITSTAPPEN
In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de busuitstappen voor 2011 besproken.
Deze verschijnen in de volgende clubkrant.

GEVRAAGD !!!



Veel van onze leden krijgen hun clubkrant via E-mail.
Dit kan voor jou ook als je je mailadres doorstuurt naar devisch-mp@belgacom.net.
Wil je de krant op beide manieren ontvangen, én mail én post, zodat je levensgezel die geen
computerfreak is, ook op de hoogte blijft van de nieuwtjes van de club, dan is dit ook mogelijk. Laat gerust iets
weten op mailadres hierboven.

26ste R.B.S.R.B.S.- Tocht van 31 oktober 2010
Onze trouwe reporter kon geen verslag van onze RBS-wandeltocht opstellen omdat hij gevraagd werd om,
samen met zijn echtgenote, de lidkaarten te verkopen.
Bij deze enkele foto’s genomen in de startzaal van deze tocht.

26ste
R.B.S.
TOCHT

31-10-2010

26ste RBS- TOCHT - 31 OKTOBER 2010
Clubnr
178
9
100
70
252
59
127
11
137
3
72
412
177
216
8
43
142
278
304
429
276
78
256
271
330
314
84
233
303
391
25
61
140
163
24
207
476
63
89
91
120
143
295
383
245
448
459
12
76
82
139
149
182
217
302

CLUBNAAM
DE RUSTIGE BOS-STAPPERS JABBEKE
W.S.V. DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM VZW
WSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT V.Z.W
WSV DE STORMVOGELS VZW OOSTENDE
W.S.V. DE HOPBELLETJES OPWIJK
GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW
WANDELCLUB KOEKELARE V.Z.W.
W.S.V. DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW
WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM
WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW
WNZB KNOKKE-HEIST V.Z.W.
KREKETREKKERS KORTEMARK
W.J.S.V. DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS
GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE'
VZW WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE
DIKSMUIDSE WANDELCLUB
DE MOTESTAPPERS KOEKELARE
WANDELCLUB ROAL BENTI
W.A.K. (WANDELCLUB AL KONTENT)
BRUGSE METTEN WANDELCLUB
DE MARGRIETE STAPPERS
DREVETROTTERS ZONNEBEKE
WARDEN OOM STAPPERS
ROAD RUNNERS TORHOUT VZW
W.S.V. DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE
STERREBOSSTAPPERS ROESELARE
WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE V.Z.W.
HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE
W.T.C. NIEUWPOORT
DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE
WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP NIEUWKERKEN-WAAS
W.S.V. WERVIK
A.T.B. DE NATUURVRIENDEN DEINZE
W.S.V. EGMONT ZOTTEGEM
INTERNATIONALE TWEEDAAGSE BLANKENBERGE V.Z.W.
GEZINSWANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE'
STEDEBEEKSTAPPERS OUDENBURG
W.S.V. DE KADEES AALST
HEUVELLANDSTAPPERS
POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE V.Z.W.
W.S.V. BUITENBEENTJES LANDEGEM
DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE
MICHIEL MISPELONVRIENDEN
VWV DE TREKVOGELS BOEKHOUTE
W.S.V. DE BRIGANDTROTTERS
STAP VOORUIT
RANDONNEURS VAN DE POLDERS
W.S.K. MARKE V.Z.W.
WANDELCLUB KWIK BORNEM
W.S.V. BAASRODE
W.S.V. DE VOSSEN BUGGENHOUT
WANDELCLUB DE SMOKKELAARS STEKENE
WANDELKLUB TEMSE
DE 12 UREN VAN LAUWE
W.K. MALDEGEM

TOTAAL
93
66
47
44
42
40
40
38
36
29
29
29
27
25
24
23
23
16
15
15
14
11
11
10
10
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

311
323
349
361
364
405
410
421
423
439
449
485
499
7
56
103
110
130
135
150
222
226
318
328
363
402

VB043
VL102
B 036
A 029
A 006
B 006
B 025
L 066
B 051
BBW053

V.Z.W. DE NACHT
DE WINKELSE STAPPERS
W.S.V. DE KADODDERS SINT-KATELIJNE-WAVER V.Z.W.
DE TEXTIELTREKKERS VZW VICHTE
DE TROMPE DEERLIJK
GROEN-WIT OOSTMALLE
WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW
DE STAENSE STAPPERS
WATEWYSTAPPERS TIELT
DE KEIEMSE SPORTVRIENDEN
SPORTRAAD ZUIENKERKE VZW
PRESTO
GULDENBERGSTAPPERS WEVELGEM
VLAAMSE ARDENNEN MARCHEERDERS RONSE
MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN V.Z.W.
FLORASTAPPERS GENT VZW
DE VAARTLANDSTAPPERS
WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM
PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN
W.S.V. DE REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI
DE FRISSE STAPPERS BRUGGE
W.J.C. DENDERKLOKJES LEBBEKE
PASAR OOSTKAMP
W.S.V. DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN
SPOETNIKSTAPPERS
WSV SCHORRESTAPPERS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

VVR

0

W.S.V. Holsbeek
Eurek@

2
2

VWF

0

GLOBETROTTERS HAGELAND
WSV DE VOSKES VOSSELAAR
BOSGEUZEN VOORKEMPEN
WSC LANGDORP
IJSETRIPPERS OVERIJSE
HORIZON DONK
TOEKERS BUNSBEEK
POLICE WALKERS ANDERLECHT

42
7
2
2
2
2
1
1

0

Zonder Lidkaart

141
0

TOTAAL WANDELAARS:

1130

«38ste Internationale Tocht»
Ingericht door Wandelend Paal
op zondag 17 oktober 2010
De warme hoopvolle zomer had plaatsgemaakt voor de herfst en de maand oktober....tijd om de natuur met zijn
stemmige herfstkleuren te begroeten. Zacht oktoberlicht strijkt neer over de velden, de felle zomerkleuren zijn
vervaagd. Eiken, beuken en kastanjes zetten de bossen in vuur en vlam. De najaarsgloed van oktober is en blijft
betoverend. Een bleke ochtendzon begint langzaam aan een opwaartse beweging en werpt lange schaduwen
over de uitgestrekte natuur. Dit was dan ook het sein om op te staan en ons klaar te maken voor de jaarlijkse
busuitstap. Na het nuttigen van een stevige maaltijd vertrekken we naar de opstapplaats en die is als naar
jaarlijkse gewoonte aan de school “De Klimtoren”. Er werd om 7u30 vertrokken met een dubbeldekbus (geen
rode), gevuld met 71 wandelaars. De eerste verdieping was in geen tijd volledig bezet. De overgebleven schare
wandelaars en ook onze chauffeur van dienst Geert, als vanouds vergezeld van zijn lieftallige echtgenote, mag ie
eigenlijk wel alleen op stap zonder zijn echtgenote, hadden eigenlijk geen andere keuze dan op het gelijkvloers
te stationeren. Deze keer ging het naar Paal zo’n 170 km ver. Het ging vlot langs de autostrade richting Gent om
vervolgens de afrit naar Antwerpen te nemen en daarna richting Limburg om rond 9u30 aan te komen in Paal na
een vlekkeloze rit. De tijd en de trein raast maar door en het was al van in de vorige eeuw geleden dat
ondergetekende nog naar Limburg geweest was om mee te doen aan een wandeltocht, dat moet dan in
Lanaken geweest zijn. Bij ons vertrek was de zon nog mooi van de partij maar naarmate we onze bestemming
naderden ging de zon schuil achter een dik wolkendek. Gelukkig bleef de regen op stal.
Paal (Limburgs: Poël) is een dorp en deelgemeente van de stad Beringen in de Limburgse Kempen. In de
volksmond wordt Paal ook wel eens “De Buiting” genoemd en was lange tijd een stabiele, zelfstandige gemeente
die vroeger geschreven werd als Pael. Het dorp beschikt ook over een recreatiegebied “de Paalse Plas” met
visvijvers, een zeilplas en een golfterrein. In de maand augustus wordt er een muziekfestival gehouden “Paal op
Stelten”. Paaldansen daarentegen heeft niets met Paal te maken.
De start had plaats in de parochiezaal St. Paulus. Toen we aan onze wandeltocht begonnen hing er wat lage
bewolking zodat we ons enigszins moesten bukken bij het wandelen. Weldra steken we de grote baan over op
het zebrapad en komen al bij een eerste splitsing aan. Het trage pad brengt ons aan de voet van de
Busselenberg. Het is een steile klim via een enig mooi, kronkelend bospad tot aan de top (56 m hoog). Ooit
werden er hier in de omgeving overvloedig corsicaanse dennen aangeplant om te dienen als stuthout voor de
mijnen. Veel van de vroegere buurtwegen zoals jaagpaden, holle wegen, kerkewegels, bospaden en veldwegen
zijn in het verleden verdwenen en dreigden verloren te gaan. Trage paden bieden heel wat mogelijkheden als
wandelpad en hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarde. Daarentegen is een holle weg
of “diepe straat” een pad dat veel lager gelegen is dan de omliggende landerijen. Holle wegen ontstonden door
een wisselwerking tussen mens en natuur. Het afvloeiende water sleet geulen uit, die door de mens in drogere
periodes met paard en kar bereden werden. Zo werd de bodem steeds weer losgereden door de karren en
afgevoerd door de regen en werd de weg steeds dieper in het heuvellandschap gegroefd. Kenmerkend voor
holle wegen is de grote verscheidenheid aan plantengroei. Het geluid van onze voetstappen wordt wat gedempt
door een dik naaldenkussen onder de hoge stammen van de naaldbossen. We vervolgen onze weg via een
onverharde wandelweg en stappen dan zo verder langs enkele slingerende boswegels en smalle paadjes. Hier
regeert “The Sound of Silence”. Een bende bosduiven fladderen opgeschrikt op bij het zien van een kudde
wandelaars en vliegen zo snel als ze kunnen het bos uit. Zo komen we dan aan bij een
volgende splitsing. Het gaat nu linksaf langsheen een brede asfaltweg. We volgen nu
een zeer drukke baan en gaan vervolgens het bos in en zakken dan verder af naar
Geenhout, waar in de St. Antoniusgilde de eerste controle plaatsvindt. Meteen maken
we van de gelegenheid gebruik om de hongerige magen te spijzen en onze dorst te
lessen. Deze controlepost ligt vlak naast radio Benelux a/d Paardekuilstraat.
Na deze welgekomen rustpauze stappen we dan langsheen de Grote Hoefstraat. Rustige wegen leiden ons dan
naar de Venusberg, een uitloper van het Hageland die we tot aan het einde beklimmen. Holle wegen en heuvels
als de Venusberg, de Willekensberg enz. zijn zogenaamde “getuigenheuvels” uit het Diestiaantijdperk. De
Diestiaanzee trok zich 7 miljoen jaren terug, maar de zandbanken bleven in het landschap achter als stille
getuigen uit het verleden. Vandaag de dag bestaan de heuvels niet meer uit zand, maar uit ijzerzandsteen welke
vaak gebruikt werd voor het bouwen van huizen en kerken. Prachtige panoramabeelden doen ons toch even
halthouden. Op de drogere bodem van de Venusberg valt het akkerbeheer op, het akkeren gebeurt volgens het
drieslagstelsel en dit om vooral de bijzondere fauna en flora te beschermen. Hierbij ligt elke akker één jaar stil

en wordt afwisselend zomer- en wintergraan gezaaid. Dat zorgt ervoor dat de akkerkruiden genoeg tijd hebben
om te kiemen, zoals de prachtige blauwe korenbloemen en de rode klaprozen. Op de Venusberg tref je naast de
droge heide vreemd genoeg ook natte heide aan en die groeit daar omdat er door de ondoordringbare
ijzerzandsteen “kwelbronnen” ontspringen op de flanken. Niet alleen toprestaurants worden bekroond met
sterren, ook topplekjes in de natuur kunnen een ster achter hun naam krijgen, een “landschapsster” en die eer
kwam enkele jaren terug toe aan de Venusberg. De zon doet een schuchtere poging om het wolkendek, de lage
bewolking was ondertussen al lang verdwenen, te doorbreken maar slaagt daar niet echt in. Vervolgens
wandelen we langs de Langeheidestraat, een verharde kiezelstraat waar de plassen van de overvloedige regen
van de voorbije dagen nog niet geheel opgedroogd zijn. Net voor een paardenweide nemen we linksaf een felle
afdaling en aan de rechterkant van deze weg komen we een boerderij tegen genaamd “Het Venushof” om dan
de Wolfstraat in te wandelen, een verharde weg die we tot boven volgen en komen dan stilaan bij onze tweede
controlepost aan en die is opnieuw in de St. Antoniusgilde waar we ons tegoed doen aan een lekker biertje en
een geurige kop koffie.
Na de controlepost te hebben verlaten gaat het nu linksaf in dalende lijn langsheen een brede asfaltweg. Verder
stappen we dan langs zandweggetjes met hier en daar wat scheefgetrokken bomen. Plotseling zagen we een
torenvalk zitten maar konden helaas niet lang genieten van zijn aanwezigheid want hij verkoos om andere
oorden op te zoeken. Daarna doorkruisten we de vallei van de Zwarte Beek. Deze vallei is redelijk ongerept
gebleven. De Zwarte Beek bevindt zich helemaal aan de rand van de vallei en kronkelt er op vele plaatsen
doorheen een oud bos. Er komen nog heel wat planten- en diersoorten voor. De vallei is de grootste erkende
natuurreservaat in Vlaanderen. Betere gestructureerde recreatie en aangepaste
voorzieningen moeten het mogelijk maken, tegelijkertijd de natuur te ontwikkelen
en de wandelaars de kans te geven van die natuur te genieten. Iets verderop
passeren we voorbij een prachtige boerderij in vakwerk iets wat je in onze directe
omgeving niet echt aantreft. Gedecideerd stappen we dan verder en komen aan bij
de Gestelse Watermolen. Volgens het kadaster wordt er melding gemaakt van een
watermolen in 1775. Het was een houten kastmolen die later in leem en steen werd
opgebouwd. In de eerste jaren van 1900 werd ze geheel in steen opgebouwd.
Tijdens de oorlog 14-18 werd de molen door de garde verzegeld en kon er (na
voorzichtig losmaken van de zegel) enkel ‘s nachts gemalen worden. “’s Nachts na tweeën” kwamen de boeren
hun graan aanbrengen tegenover de molen. Een voor een liepen ze de straat over om hun graan te malen. Tot
1965 werd de molen dagelijks bediend en in 1968 werd de laatste keer gemalen. In 1983 kocht een industrieel
de molen en deze werd helemaal gerestaureerd en verbouwd in 1988. Binnen werd het molenhuis terug hersteld
in de vroegere stijl en doet nu dienst als woonhuis. Enkel het molenrad ontbreekt nog maar zal binnen enkele
jaren herrijzen, alleen is de vraag tegen wanneer want blijkbaar zijn momenteel de financiële middelen uitgeput.
Het is spijtig dat deze toch wel zeer unieke moleninstallatie niet meer actief is. Via enkele kronkelende
asfaltwegen en wandelend voorbij de Sint-Jan de Doperkerk van Paal bereiken we de aankomst na 17,4 km.
Dank aan de inrichters en een heel speciaal woordje van dank aan onze vriend Marcel van de plaatselijke
wandelclub die voor een prachtig wandelparcours had gezorgd. Er waren 2832 wandelaars.
Na nog geproefd te hebben van een streekbiertje werd het dan tijd om ons naar de bus te begeven en werd de
terugweg aangevat rond 16u30. Enkele prijzen werden nog verloot op de bus. Dit keer werden genummerde
lotjes gebruikt zodat er geen twee dezelfde nummers in omloop waren wat de trekking toch iets eenvoudiger en
niet voor discussie vatbaar maakte. We streken neer te Jabbeke rond 18u30. Na een dankwoordje van de
voorzitster, beter gekend als Marie-Paule, die ons meteen ook wat toelichtingen verstrekte over de komende
activiteiten en al een beetje in haar kaarten liet kijken voor volgend jaar, werd met een welgemeende dank aan
onze chauffeur Geert, nog steeds vergezeld van zijn echtgenote, afscheid genomen en ging iedereen moe maar
tevreden naar huis.
“De avondzon valt over straten en pleinen ….de gouden zon zakt in de stad…en mensen die moe in hun huizen
verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad….de stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog
wijd open staat..….daar in dat kleine café aan…..”
Zalige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2011 van de wandelende reporters als daar zijn ondergetekende,
Tuur en Mc Arthur, onze collega uit de Highlands.

Sevenhant Marc

Souper wandelclub Rustige Bosstappers Jabbeke
zaterdag 11 december 2010
Door de wandelclub De Rustige-Bosstappers wordt ieder jaar een souper aangeboden als afsluiting
van het wandeljaar en naar jaarlijkse gewoonte was de plaats van afspraak Salons “De Vrede” in
Ichtegem.
Ondanks de crisis hadden er zich toch nog 88 gegadigden ingeschreven, vorig jaar waren er dat 98. Na
het aperitief met zoute knabbeltjes nam onze voorzitster Marie-Paule het woord om alle aanwezigen
welkom te heten. Ze gaf ons meteen een overzicht van de wandeltochten die gepland zijn voor 2011,
te beginnen met zaterdag 26 februari 22ste Bibbertocht, zondag 24 april 23ste Parel van Groot-Jabbeke,
zondag 30 oktober de 27ste R.B.S. tocht en een vierde tocht op vrijdag 30 december “In den doenkere
zeswekentocht”. Deze tocht werd al vroeg bekendgemaakt om aan de gepensioneerden de tijd te
geven deze datum vrij te houden en in hun agenda te noteren gezien hun zeer drukke
werkzaamheden. Het voorbije jaar namen 3896 wandelaars deel aan de drie wandeltochten in GrootJabbeke. Over het aantal verkochte vaten bier, bakken bier, reepjes chocolade, frisdranken,
bierworstjes enz. werd met geen woord gerept. De vele medewerkers werden bedankt voor hun
tomeloze inzet en ontvingen daarvoor elk een klein attentie. Verder wenste Marie-Paule ons nog een
smakelijk eten en een gezellige avond toe zodat er kon overgegaan worden tot de orde van de avond,
te beginnen met het souper en daarna zou het “hup met de beentjes” worden.
Het menu bestond uit buffet van verfijnde koude voorgerechten, daarna pompoensoep, vervolgens
hammetje van hoevekip met honing, gebrande appel met veenbessen en kroketten om uiteindelijk te
eindigen met koffie en huisbereide koekjes. Dit alles werd op deskundige en professionele wijze
opgediend door het aanwezig personeel van Salons “De Vrede”. Piet was niet te bespeuren.
Ondertussen was ook al de voltallige “Melo Dance Band” op het toneel verschenen, alles werd netjes
geïnstalleerd en vervolgens kon er overgegaan worden naar het tweede gedeelte van de avond met
name het programma “So you think you can dance”. Ondergetekende denkt helemaal niet dat ie kan
dansen, ik laat dit over aan mensen die denken dat ze het wel kunnen. Ik bekeek het allemaal vanop
afstand en stelde vast dat er zelfs twee dames samen een tango dansten, ik zie het twee heren samen
nog niet zo snel doen of ze zouden Bart en Luc moeten heten. Deze band bracht ons, geheel live, vele
prachtige nummers uit vroegere tijden, songs die door de aanwezigen ten zeerste werden gesmaakt.
Vele vrouwen hadden zich uitgedost in een nieuw kleedje en by the way mijn tweelingbroer Roland
heeft zich ondertussen ook al een nieuwe outfit aangeschaft zij het dat zijn vèlo nu niet meer bij zijn
outfit past. Er is trouwens een liedje uitgebracht over zijn fiets: “mien oekde vèlo, me steur is kappot
en me zoate drooit zot van mien oekde vèlo, m’n banden zien plat en me stoantje stoa slak van m’n
oekde vèlo….”. De grote hit en tevens ook de zomerschlager van het jaar “Dos Cervezas Por Favor”
ontbrak niet in hun repertoire en werd met veel bravoure gebracht maar de titel is ondertussen
gewijzigd in “Dos Cervezas Contador”. Het “Happy Birthday to you” weerklonk even later in de zaal
want onze medewerkster en tevens bestuurslid met name Annie Knockaert was uitgerekend vandaag
jarig wat meteen ook de band inspireerde tot het zingen van “Een beetje verliefd”, direct gevolgd
door de hit “I still love you”. Iedereen genoot met volle teugen van deze schitterende avond. Maar
aan alles komt een end en om 1u30 stierven de laatste klanken van de muziek weg en werd het feest
afgesloten. Dank aan de band en ook aan het bestuur van de wandelclub.
Niets doen is ook lastig, want je weet nooit wanneer je er mee klaar bent.
Sevenhant Marc

Jarige ANNIE

