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Beste wandelvrienden,
2011 kunnen we alweer afsluiten, maar geen nood 2012 staat voor de deur en we zullen er alles aan doen
om dit wandeljaar zoveel mogelijk te laten slagen.
Traditiegetrouw organiseren we in het begin van de maand december het jaarlijks souper van onze
wandelclub Rustige Bosstappers.105 personen genoten van het smakelijke eten in Salons De Vrede.
Verrassing dit jaar was de muzikale omlijsting van het feest. “Kinky Wesley” zorgde voor dansmuziek en
leuke verkleedpartijtjes.
Meestal maken we op het einde van het jaar een balans op van het aantal wandelaars op onze afgelopen
wandeltochten. Dit jaar kunnen we nog geen definitief aantal geven want op vrijdag 30 december richten
we voor het eerst een weekdagwandeltocht in. Daarvoor gebruiken we Sarkoheem als startzaal. Het zijn
3 verschillende lussen met telkens rust in de startzaal.
Toch nog even een terugblik op het afgelopen jaar.
Op de Bibbertocht in februari moesten we veel regen incasseren maar niettegenstaande dat kwamen toch
nog 873 mensen naar Varsenare, op de Parel in april kregen we mooi zonnig weer en dit leverde ons 1157
wandelaars op en voor de RBS-tocht van oktober noteerden we een eindresultaat van 1533 deelnemers
wat een voorlopig eindtotaal geeft van 3563 deelnemers wat zeker een mooi getal is.
Gelukkig kunnen we rekenen op een vijftigtal medewerkers per tocht, die zich in de mate van het mogelijke
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:
139 leden dienden hun volle wandelkaart in.
Voor 2012 staat ook alweer ‘t een en ’t ander op het programma
4 wandeltochten, nl.
- Bibbertocht op zaterdag 25 februari
- Parel van Groot-Jabbeke op zondag 29 april
- RBS-tocht op zondag 28 oktober
- In de doenkere Zeswekentocht op vrijdag 28 december
2 busuitstappen in België, met tussenkomst van de clubkas
2 wandeluitstappen onder leiding van Jean Calonne, zonder sponsoring.
Een bedrijfsbezoek naar de Colruyt in Halle op vrijdag 30 maart
En nieuw: een buitenlandse meerdaagse wandelvakantie naar Slowakije van 2 tot 9 juni
Alle nadere inlichtingen krijgen jullie zoals gewoonlijk tijdig in de clubkrant.
Mag ik jullie en jullie familie in naam van het bestuur nog een gezond wandeljaar toewensen en hoop jullie
te mogen verwelkomen op onze activiteiten.
Marie-Paule De Visch,
voorzitter

Beste wandelvrienden
Niet te geloven, weer een jaar(tje) voorbij.
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 2012 hebben we er hier een paar
voor je uitgezocht.

•

Zondag 1 januari 2012 : “20ste Katertocht”.

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

Zaterdag 7 januari 2012 : “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 8 januari 2012 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: CC. De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele.
•

Zondag 8 januari 2012 : “Strand- en Polderwandeling”.

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

Zaterdag 14 janauri 2012 : “Moezeltocht”.

Ingericht door De Spartastappers Ardooie.
Afstanden : 5-10-12-15-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie.
•

Zondag 15 januari 2012 : “12de Sint-Antoniuswandeltocht”.

Ingericht door De Streuvelsstappers.
Afstanden : 6-9-11-15-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: Stijn Streuvelszaal, Sint-Antoniusstraat 19, Ingooigem.
•

Zondag 15 januari 2012 : “24ste Wintertocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 7-12-18-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem.
•

Zaterdag 21 januari 2012 : “Nieuwjaarstocht”.

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

•

Zondag 22 januari 2012 : “10de Brandweertocht”.

Ingericht door De Tervaete Stappers.
Afstanden : 5-11-16-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide.
•

Zondag 22 januari 2012 : “25ste Plattelandstocht langs de Lieve”.

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

Zaterdag 28 januari 2012 : “Vredeseilandentocht”.

Ingericht door vzw Vredeseilanden.
Afstanden : 4-8-12-15-21-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Refter Sint-Pietersschool, Schooldreef 18, Oostkamp.
•

Zondag 29 januari 2012 : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal, Geluwestraat, Beselare.
•

Zondag 29 januari 2012 : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”.

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

Zaterdag 4 februari 2012 : “13de Rooie Neuzentocht”.

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

Zondag 5 februari 2012 : “17de Pannenkoekentocht”.

Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare.
Afstanden : 5-7-10-15-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: De Kiem (naast O.L.Vrouwkerke), Sint Hubrechtsstraat, Roeselare.
•

Zondag 5 februari 2012 : “Geeraerttocht”.

Ingericht door WTC Nieuwpoort.
Afstanden : 7-12-18-234 km (van 8 tot 15u).
Start
: Stadspaviljoen, Kaai, Nieuwpoort.
•

Zaterdag 11 februari 2012 : “Oliebollentocht”.

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

Zondag 12 februari 2012 : “Valentijntocht”.

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

•

Zondag 12 februari 2012 : “13de Strandjutterstocht”.

Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 7-14-24 km (van 7 tot 15u).
Start
: Gemeenteschool, H. Jasparlaan 29/1, Westende.
•

Zaterdag 18 februari 2012 : “Pannenkoekentocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-10-13-16-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal Cultureel Centrum, Molenstraat 24, Moere.
•

Zondag 19 februari 2012 : “39ste Wintertocht”.

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

Zondag 19 februari 2012 : “Biezemveldwandeling”.

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

Zaterdag 25 februari 2012 : “23ste Bibbertocht”.

Ingericht door onze eigen Rustige Bosstappers.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal SPC Hof van Straeten 2, Varsenare.
•
•

Zondag 26 februari 2012 :

Volgende wandelclubs organiseren voor hun eigen provincie
De Aktivia Nationale Wandeldag
- Wandelclub De Duintrappers - Westende
- Wandelclub Reigerstappers – Vinderhoute
- Lennikse Windheren - Lennik



MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN 2012
Sedert de RBS-tocht van oktober 2011 is het aantal leden toegenomen. Daarom deze kleine toelichting
betreffende de lidkaarten en het lidgeld.
De meesten onder jullie weten al dat een deel van het lidgeld, ttz. € 7,99 moet doorgestort worden naar Aktivia.
Dit is nodig voor het tijdschrift “Gezond op Stap” dat jullie ontvangen, voor de verzekering die een deel van de
onkosten terugbetaalt wanneer er een aangifte is van een ongeval opgelopen tijdens een wandeltocht.
Daarom is het van groot belang indien je, tijdens een georganiseerde wandeltocht, een ongeval overkomt om dit
onmiddellijk te melden aan de organiserende club zodat de nodige formulieren kunnen ingevuld worden om de
aangifte door te geven aan Aktivia. Als je iemand kan opgeven die getuige was van dit ongeval is dit ook heel
interessant om de feiten te bevestigen. Dit was even een toelichting ter zake.
Het lidgeld voor de Rustige Bosstappers bedraagt € 10 per lid.
Daarvoor krijgen de leden tweemaandelijks een tijdschrift (via de post of via mail, naargelang de wensen),
korting op 2 busreizen, korting op het souper, geschenk bij volle wandelkaart, een drankbonnetje bij het
wandelen op onze eigen wandeltochten.
De vernieuwing van de lidkaarten mits storting op
rekeningnr. BE56 7795 9522 6588 op naam van de wandelclub
en met vermelding van : “Lidgeld 2012 : ............ 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
139 leden dienden hun volle wandelkaart in, dit is 1 meer dan vorig jaar. Dat wil zeggen dat dit ongeveer
75 % van het totaal aantal leden is.
De gele wandelkaart 2012 is goed voor 25 stempels. Deze kaart ontvang je automatisch bij het vernieuwen van
de lidkaart. Doel is stempels bijeenwandelen.
Na een wandeling, die vermeld staat in de Marching of een wandeling georganiseerd door de club, kan je deze
kaart laten afstempelen. Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2012, kan je de volle wandelkaart
inruilen voor een mooi geschenk.

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.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door “Kinky Wesley”. Het was een totaal ander genre van entertainment.
Zijn echtgenote draaide dansmuziek door middel van CD’s terwijl hij zelf op de dansvloer verscheen steeds in
aangepaste kledij met het doel om de genodigden van hun stoel te lokken.
Na het hoofdgerecht sprak de voorzitter de genodigden aan, met een terugblik op het afgelopen wandeljaar en
wat vooruitzichten voor 2012.
Zoals gewoonlijk kregen de aanwezige medewerkers aan de wandeltochten van 2011 door de bestuursleden hun
welverdiende geschenkje aangeboden.

Afspraak voor souper 2012

zaterdag 8 december 2012

EXTRA WANDELTOCHTEN
Dit zijn wandelingen die georganiseerd worden door Jean en zijn companen en zonder tussenkomst van de
clubkas van de wandelclub.

∗
∗

Zaterdag 26 mei 2012 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel in mei/juni)
Zaterdag 8 september 2012 : wandeling in Kent (Engeland artikel in juli/aug.)

BUSUITSTAPPEN
Op aanvraag gaan we dit jaar met de bus wandelen naar een organisatie van de Brusselse Politie.
•
Zondag 13 mei 2012 : “39ste Wandeltocht van de Brusselse Politie”
Afstanden : 5-11-15-22-30 km.
•
In de komende bestuursvergadering wordt beslist waar de wandeltocht voor het najaar doorgaat.

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.



27ste RBS TOCHT 30 oktober
We hadden een geslaagde wandeltocht met 1533 deelnemers. Voor de geïnteresseerden verder in de krant de
lijst met deelnemers.

VRAGEN VAN LEDEN
Er is veel te gebeuren in het verenigingsleven. De meeste van die activiteiten kan je te weten komen via de pers
en via verschillende websites van de gemeenten, verenigingen, sporttakken en andere organisaties.
Onlangs kregen wij oproep van een paar van onze leden om volgende zaken eens kenbaar te maken aan onze
leden.
Vraag van Jean Calonne : twee van onze leden, Dirk Cartreul en Mady Loose namen deel aan de wandeluitstap
naar Kent en maakten daar 120 prachtige foto’s van deze dag. Je kan ze bekijken en downloaden op volgende
site : https://picasaweb.google.com/DirkCartreul/Kent3september2011?authkey=GvlsRgCOqCntm07PqYiAE

Vraag van Geert Verstraete :
“Wielervertelavond” – zaterdag 18 februari 2012 om 20 uur.
Met Michel Wuyts in SPC Hof van Straeten 3 te Varsenare.
Muziek : Geert Vandenbon.
Info kaarten tel. 050/81 40 27 -- 0494/07 15 73.

BEDRIJFSBEZOEK aan COLRUYT Halle
Iedereen van jullie doet wel eens inkopen in de Colruyt of in
de buurtwinkel ervan, de Okay.
Daarom dachten we dat een bedrijfsbezoek aan de hoofdzetel
van de Colruyt in Halle wel eens interessant kon zijn om te
zien hoe alle winkelwaar in de rekken van deze winkelketen
terecht komt.
Daarom bieden we de leden van de wandelclub de
mogelijkheid om aan dit bedrijfsbezoek deel te nemen.
We gaan met de bus met max. 50 personen.
Wanneer :
vrijdag 30 maart 2012
om 7u stipt.
Vertrekuur:
Opstapplaats: zoals gewoonlijk aan de Parking sporthalle Jabbeke in de Kapellestraat
Programma:
In de voormiddag ontvangst met uitleg terwijl men gratis kan genieten van een koffie, thee of frisdrank, met
daarna rondleiding in de Colruyt vestiging. Op het einde terug naar de zaal waar iedereen de nodige vragen kan
stellen.
Middagmaal in Oosterzele in de “Vertige”. Daar wordt een middagmaal voorzien: soep, hoofdschotel en dessert.
Dranken en koffie zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs.
Namiddag bezoek aan brouwerij “Huyghe, waar de wereldberoemde “Delirium Tremens” ofte de rozen olifant
gebrouwen wordt. Daar krijgen we uitleg, rondleiding en degustatie.
Prijs van deze daguitstap bedraagt € 30 per persoon en omvat de bedrijfsbezoeken, middagmaal (zonder
drank) en vervoer heen en terug.
Al wie geïnteresseerd is en lid is van de Rustige Bosstappers kan en mag mee.
Om veiligheidsredenen worden gedurende deze bedrijfsbezoeken slechts 50 mensen toegelaten.
Dus dat wil zeggen dat de eerste 50 kandidaten mee kunnen.
Datum van overschrijving op de bank geldt als bewijs van inschrijving.
Betaling gebeurt door middel van overschrijving op de bankrekening van de wandelclub R.B.S.
nr. B E 5 6 - 7 7 9 5 - 9 5 2 2 - 6 5 8 8
met vermelding “Bezoek aan Colruyt : naam en aantal personen”
Het is de eerste keer dat we een dergelijk bedrijfsbezoek organiseren en we hopen dat het een succes wordt.
Indien de lijst met geïnteresseerden te lang wordt zullen we uitkijken naar een tweede editie zodat ook de
anderen de mogelijkheid krijgen voor een Colruytbezoek.

NIEUWE WEBSITE RUSTIGE BOSSTAPPERS
Een website maken en dan nog zorgen dat deze steeds up to date aangepast wordt is een hele klus en vergt
ook nog wat kennis.
Eén van onze leden, Patrick, stelde voor om voor de wandelclub een nieuwe website te maken en te
actualiseren.
Begin 2012 kan je terecht op de nieuwe website van de Rustige Bosstappers.
Foto’s van voorbije activiteiten en andere nieuwigheden kan je er vernemen.
Gebruik hiervoor volgende link www.rbs-178.jimdo.com
De vorige website bestaat ook nog maar daar wordt niets meer aangevuld en van daar uit wordt verwezen naar
de nieuwe website.

SLOWAKIJE
Op 27 oktober was er een infoavond over de komende wandelvakantie naar Slowakije.
Johan heeft een interessante uitleg gegeven over het land en in het bijzonder over de streek
waar we naar toe gaan. Het programma voor die week, zowel voor wandelaars als voor nietwandelaars werd er ook tot in detail voorgesteld.
De vertrekdatum is zaterdag 2 juni en terugkomst op zaterdag 9 juni 2012.
De prijs bedraagt 750 € pp in een tweepersoonskamer.
Er zijn al een aantal mensen ingeschreven maar er zijn nog plaatsen vrij.
Wie alsnog geïnteresseerd is of nog inlichtingen wil kan steeds terecht bij Johan Haegeman, die
aanwezig is op de wandeltocht in de startzaal.
Johan is ook telefonisch bereikbaar 050/81.21.08 of
Via mail johan.haegeman@telenet.be

AANTAL DEELNEMERS 2011
Clubnummer :

178

Clubnaam :

De Rustige Bos-Stappers Jabbeke

Datum tocht :

30/10/11

Tochtnaam :

27ste R.B.S.-tocht

Tochtid :

15495
1533

Deelnemers :
SAMENVATTING
Aktivia
VVRS
VWF
FFBMP
ADEPS
VGDS
VWO
Niet-aangesloten wandelaars
Buitenlandse clubs / Andere clubs
TOTAAL

1164
6
105
5
0
0
0
251
2
1533

Aktivia
3
7
8
9
11
12
20
24
43
59
61
63
70
72
78
82
84
89
91
100
103
105
110
120
127
128
130
137

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
Vlaamse Ardennen Marcheerders Ronse
Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende
Wandelclub Beernem vzw
Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw
Wsk Marke vzw
Wsv Olympic Deurne
Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw
Diksmuidse Wandelclub
Godelievestappers Ruddervoorde vzw
Wsv Wervik
Wsv De Kadees Aalst
Wsv De Stormvogels Oostende vzw
Wnzb Knokke-Heist vzw
Drevetrotters Zonnebeke
Wsv Baasrode
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw
Heuvellandstappers
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout
Florastappers Gent vzw
Scheldestappers Zingem
De Vaartlandstappers
Wsv Buitenbeentjes Landegem
Wandelclub Koekelare vzw
Gentbrugse Zwalmvrienden
Wandelclub Cracks Wolvertem
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-Zedelgem

44
3
36
77
38
12
2
2
13
63
4
2
38
45
8
2
11
2
4
62
2
5
1
7
65
1
1
61

138
140
142
143
151
177
178
196
205
207
216
217
222
225
233
245
256
271
274
276
278
294
295
300
303
304
311
314
323
328
330
332
353
363
364
376
391
399
405
411
412
427
429
439
440
443
449
459
462
463
469
494
499
514

Houtheimstappers Steenokkerzeel
Wandelclub Natuurvrienden Deinze (WND)
De Motestappers Koekelare
De Kwartels Groot-Assenede
Wandel Mee Ruisbroek vzw
Wjsv De Brugsche Globetrotters
De Rustige Bos-Stappers Jabbeke
Wsv Land van Rhode
Wandelclub 'De Westhoekstappers'
Gezinswandelclub 'Nooit Moe Boezinge'
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje'
De 12 uren van Lauwe
De Frisse Stappers Brugge
Wandelclub 'De Slak' Leest
Hanske De Krijger Oudenaarde
Wsv De Brigandtrotters
Warden Oom Stappers
Road Runners Torhout vzw
Op en Rond Tiegemberg
De Margriete Stappers
Wandelclub Roal Benti
Csc Lierde / Club voor Sport en Cultuur
Michiel Mispelonvrienden
Wsv Horizon Opwijk
W.T.C. Nieuwpoort
W.A.K. (Wandelclub Al Kontent)
vzw De Nacht
Sterrebosstappers Roeselare
De Winkelse Stappers
Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
Wsv De Molenstappers Ruiselede
vzw De Mirakelstappers Waregem
Walhoevestappers Westvleteren
Spoetnikstappers
De Trompe Deerlijk
De Chatons Ronse
De Spartastappers Ardooie
Joggingclub Beverhout
Groen-Wit Oostmalle
De 7mijl-stappers Moorsele
Kreketrekkers Kortemark
Lennikse Windheren
Brugse Metten Wandelclub
De Tervaete Stappers Keiem
W.V. Voor de Wind
Pasar Kortemark
Sportraad Zuienkerke vzw
Randonneurs van de Polders
Wingense Wandelclub
Levenslijn Team Damme
De Klinkerclub
Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw
Guldenbergstappers Wevelgem
Ons Erf Stappers

TOTAAL Aktivia

2
10
26
6
2
42
123
2
1
2
25
10
1
1
5
2
27
9
1
11
20
1
9
5
15
12
2
26
2
7
11
4
2
1
4
5
24
1
2
4
33
2
23
3
3
2
2
2
2
4
2
4
5
1

1164

VVRS
VB 018
VL 043
VL 044
VL 048

De Bollekens Rotselaar
WSV Milieu 2000 Lommel
Blijf Jong Genebos
W.S.V. De Bosdravers Eksel

1
1
2
2

TOTAAL VVRS

6

VWF
A 017
A 023
A 029
A 044
A 056
B 036
B 044
B 054
L 023
L 066
L 080

Wsv De Ranstuilen Ranst
Wvk Puurs
Wsv De Voskes vzw
Wc. Zandstappers vzw
Wijtschotduvels
Globetrotters Hageland vzw
WC De Grashoppers vzw
De Lustige Stappers vzw
Wandelend Paal vzw
Wsv Horizon Donk vzw
De Demerstappers Bilzen

TOTAAL VWF

2
2
2
2
2
1
2
2
86
2
2

105

FFBMP
BBW 045
BBW 053
NA 009

Les Amis de l'Argentine
Police Walkers
Wallonia - Namur

2
1
2

TOTAAL FFBMP

5

“21ste Brigandtrotterstocht”
Ingericht door W.S.V. De Brigandtrotters
op zondag 6 november 2011
Op deze eerste zondag na Allerheiligen en tevens ook het einde van een mooie
herfstvakantie was er een ruim aanbod aan wandeltochten en onze keuze viel op
bovenvermelde tocht. We konden ook naar Hokke-Kneist gaan maar zagen het
niet echt zitten om deel te nemen aan de 38ste Canadese Bevrijdingsmars. Een mars: links-rechts, links-rechts,
één twee, één twee enz. is niet aan mij besteed. Het was wat zoeken om een parkeerplaats te vinden, gelukkig
kwam er snel een plaats vrij op de ruime parking, het is echt niet te geloven dat iedereen zijn wagen zo dicht
mogelijk bij de startplaats wil parkeren om dan 12 km te gaan wandelen, enfin…..
Ingelmunster is een plaats en gemeente in de provincie West-Vlaanderen en wordt ook wel eens de
Brigandsgemeente genoemd, ter herinnering aan Brigandszondag, toen hier de opstand van de “Brigands” tijdens
de “Boerenkrijg” door de Fransen neergedrukt werd. Ingelmunster is niet samengesmolten met andere
gemeenten, heeft dus geen deelgemeenten. Enkele bezienswaardigheden zijn o.a. het Kasteel en kasteelpark,
waarvan het kasteel zelf momenteel niet (meer) toegankelijk is na een brand in 2001, het park daarentegen wel,
verder nog de Sint-Amanduskerk, de Doornmolen, een stenen stellingmolen die functioneerde als koren- en
oliemolen. Het rad en de inrichting verdwenen na een verwoestende brand in 1883, momenteel blijft enkel de
lege molenromp over, dat tegenwoordig dienst doet als stal. Een bekend figuur in Ingelmunster was Jean-Pierre
Coopman, een zwaargewichtbokser. Hij kreeg de bijnaam
De Leeuw van Vlaanderen. Op 20 februari 1976 in Puerto
Rico vond de bokskamp plaats tegen de legendarische
bokser Cassius Clay ofte Muhammed Ali. “Jean-Pierre
danste langs de touwen en in het witte licht, maar kreeg
opeens een loeier en vijftienhonderd piek, en na die laatste
poeier, toen zeitie laconiek – M’n neus, m’n neus, Mien
waar is m’n neus, Mien waar is m’n feestneus, Mien waar
is m’n neus, waar is m’n feestneus gebleven?”. Ali won vrij
gemakkelijk en noemde Coopman achteraf smalend “a
sweet little pussycat”. De wedstrijd duurde amper vijf
ronden of 14 minuten en 46 seconden.
De start had plaats in de Sporthal en bij het betreden van de zaal waren reeds een massa wandelaars aanwezig.
We kiezen voor de 12 km. Bij de start van onze tocht is een licht briesje komen opsteken en sporadisch voel je
wat licht gedruppel dat echter van korte duur is. Via een mooie dreef in prachtige herfstkleuren verlaten we het
sportstadion om vervolgens verder te stappen langs heel wat nauwe straatjes. Het zeer smalle Sint-Amandstraatje
brengt ons dan tot bij een wat kronkelende grasweg die we geruime tijd zullen volgen om uiteindelijk het Maria
Rust- en Verzorgingstehuis te bereiken. Wandelend langsheen dit tehuis is het genieten van een rustig park,
boven één van de vijvers cirkelt een groep meeuwen, en op het einde van dit park worden we naar rechts afgeleid
waar we een lange rechte dreef volgen, het licht briesje doet de vallende bladeren nog wat sneller naar beneden
dwarrelen. Het ganse gebeuren bied ons een heerlijk spektakel en een prachtig kleurentapijt op de grond is er het
eindresultaat van. Vervolgens gaat het doorheen een nieuwe, goed onderhouden woonwijk om zo stilaan onze
eerste rustpost te bereiken in het Trefpunt Sint-Pieter. Binnen kon je op de koppen lopen. Er was geen zitplaats
meer te bemachtigen om een pistoletje met hepse op te eten, alle zitplaatsen waren blijkbaar uitverkocht. Het
ging er nogal chaotisch aan toe voor wat de afstempeling van de kaarten en de drankbonnetjes betrof, om nog
maar te zwijgen over de filevorming aan de toiletten. Verschillende afstanden moesten hier trouwens tweemaal
langskomen met de nodige drukte tot gevolg.
Het was dan ook een verademing om deze dampende zaal achter ons te laten. Wat frisse buitenlucht was meer
dan welkom. Even later zijn we terug de weg op, we volgen nu een mooi stukje landweg, zien ook wat stijlvolle
huizen, maar in één bepaald huis zal het nooit lukken om met de bewoners een praatje te slaan want boven de
deur hangt een opvallend bord met in grote letters “nooit thuis”. Na de agglomeratie Emelgem te hebben verlaten
wandelen we dan de Haaipanderstraat in en komen zo in een open landschap terecht. Dat we al een heel stuk in
de herfst gevorderd zijn is te merken aan de akkers die er eerder verlaten bijliggen. Maïsvelden werden van hun
gewassen ontdaan en ergens te velde konden we al volop de komende wintergroenten aanschouwen. Kris kras

stappen we dan verder doorheen een weiland met in de achtergrond zicht op een schitterende hofstede. Hierna
duiken we het “Merelbos” in, waar we het Gerard De Keyserpad aantreffen, welke ons doorheen dit mooie
natuurgebied loodst, een zeer belangrijk leefgebied voor talrijke vogels en planten. Een roodborstje duikt op uit
de begroeiing en loopt met fladderende vleugels en staart over de grond op zoek naar kleine insecten. Hij kruist
het pad van een heggenmus die als een muis langs de voet van de struiken sluipt, speurend naar voedsel. Wat een
prachtig spektakel. De temperaturen zijn nog steeds zacht en het is zalig wandelen. De adembenemende rust en
stilte wordt enkel onderbroken door het ritselen van afgevallen bladeren onder onze voeten. De heerlijke
herfstgeur prikkelt de neusgaten. Even later bereiken we onze tweede rustpost, opnieuw in het Trefpunt SintPieter. Een kakofonie van dialecten uit alle windstreken kwam ons tegemoet. Binnen was het echt drummen
geblazen en er kwam ook wat elleboogwerk aan te pas om zich door de meute wandelaars te wringen.
Na afstempeling van onze kaarten verlaten we vrij snel deze rustpost om aan de laatste 3 kilometer van onze
tocht te beginnen. We stappen nu langs enkele rustige landelijke wegen die dan aansluiten bij een nieuwe
woonwijk welke we dan doorkruisen gevolgd door een kort stukje geplaveid pad, daarna terug de natuur in langs
een grindwegje. De wind is wat harder komen opzetten. Een rode vod langs de weg maakt er ons attent op dat we
aan de “laatste kilometer” begonnen zijn en dra een einde zal komen aan onze wandeltocht.
Al bij al konden we vandaag genieten van een aangename tocht. Dank aan de inrichters en ook aan het personeel
die ondanks de grote drukte er de glimlach niet bij verloren.

Het is beter om te zwijgen en idioot te lijken dan teveel te praten en te bewijzen dat je het werkelijk bent.
Ten gevolge van de crisis is het licht aan het einde van de tunnel tijdelijk uitgeschakeld.
Een ander woord voor een mooie Hollander….een beauty-case.

Tuur
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Het jaareinde dendert met een rotvaart op ons af maar dat belette de wandelclub niet om een vrije datum te vinden
voor het jaarlijks souper als afsluiting van het wandeljaar en ook deze keer was de plaats van afspraak Salons “De
Vrede” in Ichtegem.
Het was wat zoeken om de plaats van bestemming te bereiken wegens de onvermijdelijke wegenwerken maar
uiteindelijk kwam iedereen goed aan, de ene al wat vroeger dan de ander. Mijn trouwe medewerker Tuur was
incognito aanwezig. Aan de ingang van de zaal kon iemand het niet laten om te vragen: “Waar is da feestje. Hier is da
feestje”. Er hadden zich 105 gegadigden ingeschreven. Dit jaar werd beslist om een korting op de maaltijd toe te
kennen bij een volle wandelkaart.
Na genoten te hebben van een aperitief met zoute knabbeltjes was het zo stilaan tijd voor het hoofdmenu dat
bestond uit een buffet van verfijnde koude voorgerechten, daarna tomatensoep met balletjes, vervolgens ardeens
gebraad, dagverse wintergroenten (waar is die winter ?) en aardappelgarnituur om uiteindelijk te eindigen met koffie
en huisbereide koekjes. Dit alles werd op professionele wijze opgediend door Piet, Jeroen, Simon en Peter.
Na deze heerlijke maaltijd nam onze voorzitster Marie-Paule het woord om alle aanwezigen welkom te heten. Ze gaf
ons meteen een overzicht van de komende wandeltochten in 2012, te beginnen met zaterdag 25 februari 23ste
Bibbertocht, zondag 29 april 24ste Parel van Groot-Jabbeke, zondag 28 oktober 28ste R.B.S. tocht en een vierde tocht
op vrijdag 28 december “In den Doenkere Zeswekentocht”, een lustwandeling of een luswandeling, het is mij
ontgaan. Het voorbije jaar namen 3.563 wandelaars deel aan de drie wandeltochten in Groot-Jabbeke, iets minder dan
vorig jaar maar dit was vooral te wijten aan het zeer slechte weer op de Bibbertocht in Varsenare op 26 februari waar
slechts 873 wandelaars kwamen opdagen. De vele medewerkers werden bedankt voor hun tomeloze inzet en
ontvingen hiervoor een klein geschenk in de vorm van een handdoek, wat bij iemand in mijn onmiddellijke omgeving
de bemerking ontlokte dat het er eigenlijk twee hadden moeten zijn, één voor de voorkant en één voor de achterkant.
Kun je nagaan? Vermeldenswaardig is zeker ook het volgende: bij de laatste wandeltocht in oktober in zaal De Schelpe
in Snellegem kreeg de wandelclub het bezoek van een registrator voor de keuring van deze tocht met volgend
resultaat: “proficiat met jullie uitstekende organisatie, prachtige parcours en goede bepijling. Een voorbeeld voor de
wandelsport! Doe zo verder”. Als dat geen lovende woorden zijn. Verder wenste Marie-Paule ons nog een gezellige
avond toe zodat overgegaan kon worden naar het volgende punt op de agenda: ” let’s dance” en “hup met de
beentjes”.
Het liedje van de “Melo Dance Band” was na al die jaren uitgezongen en de keuze viel op een disco met een ietwat
vreemde naam: Kinky-Wesley, echte naam Jurgen De Witte uit Aartrijke, zegt van zichzelf dat ie geen gewone deejay is
en we kunnen het geloven als we zijn optreden hebben gezien. Zijn missie is: mensen uit de bol doen gaan en hen
laten proeven van zoveel mogelijk verschillende stijlen en daar slaagt ie wonderwel in. Hij verkleed zich in o.a.
zeekapitein, indiaan, paard, ein tiroler in lederhose enz., zelfs een Flandriatrui past hem wonderwel. Zijn assistente
staat hem bij voor wat de keuze van de muziek betreft. Na voldaan te hebben aan de vraag van Frans Bauer, “Heb je
eten voor mij?” namen we de “Chérie” van Eddy Wally mee “Pour un flirt” op de “Marie-Louise” van Bart Kaëll en na
een behouden thuiskomst waren we net op tijd om de “Vogeltjesdans” mee te pikken, daarna zochten en vonden we
“Een paard in de gang”, sprongen op de “Trojan Horse” en in galop ging het naar “De purperen hei” om even te gaan
uitrusten.
Klokslag twaalf uur weerklonk het “Happy Birthday, Happy Birthday” want ons bestuurslid Annie
Knockaert was vandaag jarig en ontving een nieuwe voordeur als geschenk. Zij werd overladen
met heel wat kussen(s) en kreeg meteen ook een heel apart gevoel van binnen. Een jaartje ouder
Annie, misschien ook weer wat wijzer geworden of is het grijzer. Maar ook aan dat apart gevoel
kwam stilaan een einde. We gingen nog uit de bol met “Anton aus Tirol” om finaal af te sluiten
met het wondermooie “Du” en om 3 uur gingen alle lichtjes uit.
Ondanks de gesloten deuren waaide er toch een heel nieuwe frisse wind doorheen het souper. De
meningen waren, op enkele uitzonderingen na, positief te noemen. Dank aan het bestuur van de
wandelclub en ook aan de disco voor dit toch wel verrassend optreden.
Aan allen: zalige kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 2012.
Marc
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