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PRETTIGE
VAKANTIE

Beste wandelvrienden
Joepi t’is vakantie!! maar echter nog niet voor de redactie van deze clubkrant.

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 juli augustus 2012 hebben we er een paar voor je uitgezocht. De voorstelwandelingen voor zondag 1 juli verschenen in de
vorige clubkrant, vandaar dat we beginnen met het weekend van 7/8 juli.
•

Zaterdag 7 juli 2012 : “10de Breydel en De Coninckwandeltocht”.

•

Zondag 8 juli 2012 : “13de Gavertocht”.

•

Zondag 8 juli 2012 : “42ste Guldensporentochten - Vlaamse Wandeldag”.

•

Zaterdag 14 juli 2012 : “Zomerwandeling”.

•

Zondag 15 juli 2012 : “Beach Walk”.

•

Zondag 15 juli 2012 : “Bossentocht”.

•

Zaterdag 21 juli 2012 : “Zomertocht”.

•

Zaterdag 21 juli 2012 : “27ste Witsoonetocht”.

•

Zondag 22 juli 2012 : “17de Bebloemingstocht”.

Ingericht door Brugse Metten wandelclub.
Afstanden : 6-12-18 km (van 8 tot 15u).
Start
: Vrij Technisch Instituut (V.T.I.), Bouveriestraat 73, Brugge.

Ingericht door De Brigandtrotters.
Afstanden : 7-14-21-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Sint-Amandscollege, Kollegelaan 6, Harelbeke.

Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Gemeentezaal, Wingenestraat 10, Aalter.

Ingericht door Wandelende Noordzeeboys Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21 km (van 8 tot 14u30).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke Heist.

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

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7 tot 15u).
Start
: O.C. ’t Gelevelt, Marktplein, Geluveld.

Ingericht door Florastappers Gent.
Afstanden : 7-14-21-30-50 km (van 6 tot 15u).
Start
: Patrokring, Koningin Astridlaan 24, Bottelare.



Ingericht door de Witsoone Stappers Krombeke.
Afstanden : 6-10-12-18-24-32 km (van 7 tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Bampoele, A. Verbriggestraat, Krombeke.



Ingericht door Colliemolen Oostnieuwkerke Staden.
Afstanden : 6-10-15-18-23-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden.
•

Zondag 22 juli 2012 : “2de Poldertocht”.

•

Zaterdag 28 juli 2012 : “14de Gitsbergroute”.

•

Zondag 29 juli 2012 : “Stripfigurentocht”.

•

Zondag 29 juli 2012 : “24ste Brugsche Poorterstocht”.

•

Zaterdag 4 augustus 2012 : “21ste Kriekentocht”.

•

Zondag 5 augustus 2012 : “Kastelentocht”.

•

Zondag 5 augustus 2012 : “5de Wisselbekertocht”.

•

Zaterdag 11 augustus 2012 : “EYK-AVS wandeltocht”.

•

Zondag 12 augustus 2012 : “De Kust Wandelt”.

•

Zondag 12 augustus 2012 : “De Kust Wandelt”.

Ingericht door Levenslijn Team Damme.
Afstanden : 4-6-12-18-24 km (van 7 tot 15u).
Start
: Feesttent, Lapscheurestraat 1, Lapscheure.

Ingericht door.Voetje voor Voetje Gits
Afstanden : 4-6-12-18-21-30-50 km (van 6 tot 15u).
Start
: Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat, Gits.

Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-10-15-20-25 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sporthal De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.

Ingericht door De Frisse Stappers Brugge.
Afstanden : 6-10-16-18-24 km (van 8 tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum OLV-College, Wantestraat 151, Assebroek.

Ingericht door De Brigandtrotters.
Afstanden : 7-13-18-21 km (van 7 tot 15u).
Start
: Feesttent, Kweekstraat, Ingelmunster.

Ingericht door de Motestappers Koekelare.
Afstanden : 6-12-16-22-25 km (van 7 tot 15u).
Start
: Het Torenhof, Oostendesteenweg 251, Eernegem.



Ingericht door Oostnieuwkerkse Stappers.
Afstanden : 4-12-15-20-25 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sporttereein Oostnieuwkerke, Cockstraat 24, Oostnieuwkerke.

Ingericht door Op stap door het Meetjesland.
Afstanden : 8-12-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Jachthaven, Jachthaven 1, Eeklo.

Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge.
Afstanden : 6-10-20-30-40-50 km (van 7 tot 15u).
Start
: Taverne Intercity (station Blankenberge), Leopold III-laan, Blankenberge.

Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende.

Afstanden : : 6-10-20-30-40-50 km (van 7 tot 15u).
Start
: Sluisvliet, Vingerlingstraat 15-17, Oostende.
•

Woensdag 15 augustus 2012 : “41ste Internationale 15 augustustochten”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 5-7-10-13-17-21-27-35 km (van 7 tot 15u).
Start
: Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlostraat 12, Beernem.
•

Zaterdag 18 augustus 2012 : “7de Sint-Germanustocht”.

•

Zondag 19 augustus 2012 : “17de Kermistocht”.

•

Zondag 19 augustus 2012 : “26ste Marollentocht”.

•

Zaterdag 25 augustus 2012 : “14de Spermalietochten”.

•

Zondag 26 augustus 2012 : “Sneukeltocht”.

•

Zondag 26 augustus 2012 : “5-Dorpentocht door het Krekengebied”.



Ingericht door De Spartastappers Ardooie.
Afstanden : 5-10-12-15-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Vrije Gemengde Basisschool, Molenakker, 97, Egem.

Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25-30-35 km (van 7 tot 15u).
Start
: Instituut Sancta Maria, Pensionaatstraat 10, Ruiselede.



Ingericht door Feestcomité de Marollen Sijsele.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8 tot 15u).
Start
: Feesttent Marollenkermis, Dorpsstraat 29-31, Sijsele

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 4-6-12-18-21 km (van 7 tot 15u).
Start
: ’t Wit Huis Spermalie, Rijselstraat 13, Loppem.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-7-9-13-16-22-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal ’t Schablier, Engelstraat 50, Ichtegem.

Ingericht door Wandelclub Roal Benti.
Afstanden : 4-8-12-16-20-24-30-36-42-50 km (van 6 tot 15u).
Start
: Prov. Sportcentrum De Boerekreek, St.Jansstraat 132, St.Jan-in-Eremo.(O-Vl).

“9de In en Rond Aartrijke”.
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
op dinsdag 8 mei 2012.
Op deze dinsdagochtend in mei was het flink aan het regenen maar net voor de middag bleef de regen achterwege en
probeerde de zon enigszins door het wolkendek te priemen maar slaagde daar niet echt in maar toch trokken we onze
wandelschoenen aan om deel te nemen aan deze midweekse tocht voor een heerlijke verkenning rond het dorp van de
schrijver F.R. Boschvogel (1902-1994). Er werd gestart vanuit de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Een drukte van
jewelste was er zeker niet. We kozen voor de kortste afstand, de 6 km. Een parkeerplaats vinden leverde geen enkel probleem op. De verschillende omlopen werden wat aangepast in vergelijking met de vorige jaren.
Aartrijke is een dorp in de provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van
Zedelgem. Een inwoner van Aartrijke wordt een “Aartrijkenaar” genoemd. Over de
oudste geschiedenis van Aartrijke is weinig geweten. Er zijn vondsten uit het
neolithicum. In de Romeinse tijd was Aartrijke een belangrijk knooppunt van
buurtwegen. De naam Aartrijke duikt voor het eerst op in een document uit 893 als
“Artiriacum”. Uit de tekst blijkt dat Aartrijke op dat ogenblik een geordende gemeenschap was met een woning voor de heer, verblijven voor de lijfeigenen en
bedrijfsgebouwen (een smidse, een molen en een brouwerij). Er was ook een
bidplaats, bediend door een priester die door de heer was aangesteld.
Bezienswaardigheden zijn o.a. de kerk genoemd naar Sint-Andreas. Vlakbij, in
Torhout, op de weg naar Aartrijke, bevindt zich een kasteel met de naam van het dorp, Kasteel d'Aertrycke.
Na de start werd al onmiddellijk een eerste splitsing doorgevoerd en ging de 6 km rechtsaf terwijl de andere afstanden
naar links werden gezonden. Na een paar honderd meter te hebben afgelegd nemen we linksaf een smal paadje, een van
de vele paadjes die we zullen tegenkomen. De kerk van Aartrijke laten we rechts liggen. Deze neo-gotische SintAndreaskerk kwam in de plaats van een kerk uit 1791-1793 die op haar beurt ter vervanging kwam van een gotische kerk.
Het interieur van de kerk onderging in de loop van de 20ste eeuw heel wat wijzigingen. Van de oorspronkelijke neogotische decoratie is nog bewaard gebleven: de glasramen, het centrale retabel en de zijvleugels van de twaalf apostelen van
het vroege hoogaltaar, de beelden van Sint-Antonius en Sint-Andreas, de biechtstoelen, de kruisweg en de doopvont.
Doorheen enkele woonwijken en na het kris kras volgen van verschillende kerkewegels bereiken we uiteindelijk een mooi
stukje groen grasveld die we geruime tijd zullen volgen. De madeliefjes erop staan prachtig in bloei, het is opletten geblazen om ze niet te vertrappelen. Op het einde van dit stukje grasveld worden we rechtsaf gezonden langsheen een volgende verrassende smalle kerkewegel en bereiken alzo een nieuwe woonwijk. Sommige tuinen, waar planten en bloemen
weelderig bloeien, zijn een lust voor het oog, verzorgd tot in de puntjes, dit kan zeker niet van alle tuinen gezegd worden.
Een waaier aan marspijlen sturen ons dan verder door een wirwar van tegelpaadjes, de ene al wat breder dan de andere.
Via gezellige doorsteekjes bereiken we uiteindelijk de wijk “Oliemolen”. Nadat we de weg naar Eernegem hebben gedwarst stappen we verder, steken de Aartrijksesteenweg over en hier valt het echt op dat we ons op een heuvel bevinden
want in de verte vangen we een glimp op van de kerktorens van Jabbeke en Snellegem. De bewolking komt stilaan opzetten, wat meteen ook het sein is om de paraplu's boven te halen want het begint wat te druppelen al is het gedruppel uiteindelijk van korte duur.
We zijn aangekomen aan de laatste kilometer van deze wandeltocht en via enkele smalle paadjes en verder doorheen een
nieuwe woonwijk maken we de cirkel rond en stappen na 6,4 km de kantine binnen voor een natje en een droogje. Een
frisse pint, een wit wijntje en een gebakje, dat smaakt altijd.
In gesprek met andere wandelaars waren er heel wat die er spontaan voor uitkwamen dat ze niet wisten dat het hier zo
aangenaam stappen was. Zelfs een rasechte Aartrijkenaar vertelde me dat hij niet wist dat er nog zoveel paadjes bestonden en dat hij bijzonder verrast was door de aangeboden omloop.
Toch waren de inrichters tevreden want er waren, ondanks het minder goede weer, 605 deelnemers waaronder 28 van
RBS Jabbeke.
Dank aan de inrichters voor deze mooie tocht.
“Iemand die goed kan koken en het niet wil doen is erg, nog erger is iemand die kookt en het niet kan”.
Tuur

MEDEDELINGEN
KENT 2012
17de editie van wandeling in Engeland op zaterdag 8 september 2012.

“The Heritage Walking Trail” Kearsney - Dover : ca. 17 km
is het traject voor dit jaar. Alle info in verband met de inschrijving voor deze prachtige wandeling vind
je verder in de krant. Praktische inlichtingen bij :
Jean CALONNE, Zerkegemstraat 22, 8490 Jabbeke 0495/77.44.79, e-mail jean.calonne@pandora .be
Dirk Vandekerckhove, Lange Dreef 15 , Jabbeke 050/81.26.35
Daniël Eeckeloo, Bedevaartstr. 6, Zerkegem 050/81.53.12

GROEPSWANDELING
Op zaterdag 26 mei 2012 trok het trio Jean, Dirk en Daniël samen met 31 volgelingen naar
Wormhout – Esquelbecq (Noord-Frankrijk). Het was in ieder geval een zonovergoten dag.

BUSUITSTAP
In het najaar gaan we nog eens op verkenning buiten onze provincie, nl. naar Brasschaat
op zondag 30 september voor de “19de Parkentocht”.(zie p. 270 in de marching).
Start in zaal D’ouwe Kerk, Lage Kaart 644 te Brasschaat.
Inschrijving voor deze groepsactiviteit in deze krant.

Buitenlandse wandelvakantie SLOWAKIJE
32 wandellustigen, gids en organisator Johan inbegrepen, vertrokken op 2 juni voor de eerste buitenlandse wandelvakantie van de Rustige Bosstappers naar Slowakije.
Het was een heel aangename en gezellige week met, om het keukentermen uit te drukken, volgende
ingrediënten :
Veel gewandeld, veel mooie landschappen en panorama’s, leuke groep, comfortabel hotel met vriendelijk personeel, goede keuken en Gerdi, de hoteluitbater, die ons dialect praat.
Met uitzondering van 1 dag was het weer er ook prima.
Besluit: zeker voor herhaling vatbaar.
Een kort reisverslag volgt nog in een volgende krant, maar wie geïnteresseerd is in foto’s, ingezonden
door enkele RBS’ers, kan terecht op de website van de club www.rbs-178.jimdo.com.
Onze webmaster Patrick stuurt hierna nog een woordje uitleg over de werking van de website en ook
hoe de leden kunnen meewerken aan de opbouw ervan.

De nieuwe website van RBS ....

www.rbs-178.jimdo.com
Ben je de websitelink kwijt, dan kan je hem altijd terugvinden bij de clubinfo op de website van Aktivia
of op de website van de Wandelgazette bij "Links Wandelclubs"
Het is niet de bedoeling om het ledenkrantje in de hoek te duwen,
maar vooral dat we ook via deze weg de mensen meer en meer te informeren betreffende hetgeen wat nog
moet komen,en vooral het archief maken van alles wat er al geweest is.
En dit dan ook met zoveel mogelijk beeldmateriaal.
Zonder hulp van jullie allemaal zou dit niet meteen lukken,
en daarom geven wij graag enkele basisgegevens mee omdat jullie op de hoogte zouden zijn hoe jullie op een
simpele weg kunnen bijdragen tot de realisatie van dit geheel.
Wat kunnen we gebruiken :
• foto's van uitstappen, feesten, reizen door onze vereniging georganiseerd,
graag hadden we dan enkel de foto's willen ontvangen van je eigen selectie,
het is niet de bedoeling om duizenden foto's van één uitstap op de site te zetten
• de foto's mogen ook op bvb Picasa, Photobox, Facebook, enz. gezet worden,
enkel moet je dan ons de link doorsturen om ze publiek te maken
• iemand die zich geroepen voelt om zijn verhaal te maken in bvb Powerpoint
is ook van harte welkom
• andere methodes of voorstellen zijn ook van harte welkom.
Extra aandacht :
• om de website niet over te belasten, en ook om deze beelden vlot te kunnen doorsturen,
gelieve zich aan volgende regels te houden ...
• de beelden in RGB laten staan
• JPEG-formaat
• de maximale hoogte of breedte bij voorkeur 1135 pixels
• de dpi-waarde 72 dpi
• om meerdere beelden en grote bestanden vlot te kunnen doorsturen naar ons,
kan je de manier van werken bekijken onder het keuzemenu op onze website
"Grote bestanden doorsturen", waar dan alles ook stap voor stap uitgelegd
wordt hoe je dit moet doen.
Alvast wandelende bedanking voor jullie spontane medewerking

24ste PAREL VAN GROOT JABBEKE
Hierna zie je de uitslag van deze wandeltocht. Jaarlijks krijgen we bezoek van een door Aktivia aangestelde kwaliteitsregistrator. Op 29 april was dit voor ons zo. Dus hebben we, zoals we gewoonlijk doen
op onze organisaties, ons beste beentje voorgezet.
Resultaat : we kregen een heel positieve beoordeling.
Het bestuur dankt iedereen die meehelpt om dit waar te maken.
Aktivia stuurde ons het verslag van de kwaliteitsregistrator door.
Positieve zaken mogen kenbaar gemaakt worden en daarom mag iedereen dit verslag ook eens nalezen in deze clubkrant.

AANTAL DEELNEMERS 2012
PAREL VAN GROOT JABBEKE
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VERSLAG: opgesteld door kwaliteitsregistrator en toegestuurd door Aktivia
Tocht
Clubnaam
Clubnummer
Plaats van de tocht
Datum
Weersomstandigheden
Deelnemers

24ste Parel van Groot-Jabbeke
De Rustige Bosstappers Jabbeke
178
Zerkegem
29/04/2012
Bewolkt tot lichte regenval doch goed wandelweer
Leden
Nt - leden 192
Totaal
1279

1471

Aktivia bezoekt in 2012 alle aangesloten wandelclubs minstens één maal op een eigen wandelorganisatie. Aktivia stelde een lijst op met basiscriteria (= objectieve criteria) waaraan een wandelclub, aangesloten bij Aktivia,
moet voldoen. Uw club werd bezocht in het kader van uw keuze voor een b-tocht. Dit bezoek past volledig in de
doelstelling van Aktivia om een wandelclub op een degelijke manier te ondersteunen en te begeleiden.

Resultaat
De registrator, aangeduid door Aktivia, evalueerde of de wandelorganisatie voldoet aan de 34 criteria van een
b-tocht die objectief waar te nemen zijn. De quotering gebeurde dus door de registrator zelf, in overleg met de
club.
Aan elke criterium kon de registrator een ‘A’ ofwel een ‘C’ toekennen. Een ‘A’ wil zeggen dat de club voldeed
aan het criterium en levert 1 punt op of 2 punten voor een criterium dat dubbel telt (vetgedrukt). Een ‘C’ daarentegen levert de club 0 punten op omdat aan dat criterium niet werd voldaan.
Om blijvend als b-tocht gepromoot te worden, verwacht Aktivia dat een minimumscore van 34/40, zijnde 85%
werd behaald. Na verwerking van de toegekende quotering komt Aktivia tot het volgende resultaat (de score op
zich wordt niet meegedeeld, er is enkel een melding geslaagd of niet geslaagd):

Uw organisatie behaalde voldoende punten en is dus geslaagd!

Alle lof van de registrator. Proficiat met jullie uitstekende organisatie, mooie parcours en goede bepijling!

Enkele aandachtspunten: ---------

Algemeen besluit
Uw club organiseerde een b-tocht op een manier zoals dit door Aktivia wordt voorgeschreven. De aanduiding in
Marching met de Aktivia-logo’s is dus volledig verantwoord.
Proficiat aan alle medewerkers binnen de club die de tocht in goede banen hebben geleid.

Voor onze 17e wandeling in Engeland zitten we nu aan de
zuidkust van Kent, met een mooi stukje golvend binnenland
en wat krijtrotsen ten westen van Dover.
Wij starten te Kearsney met zijn zgn. “abbey” en vijvers, in
het hinterland van Dover en trekken langs de “Heritage
Trail” in zuidwestelijke richting tot aan de St Radigund’s
Abbey Farm uit 1193, waar de picknick te velde zal gebeuren (met autocar in stand-by). Daarna trekken we resoluut
naar de kust, met een tussenstop te Church Hougham, waar we in de pub “Plough Beefeater” even kunnen verpozen (autocar ook hier in stand-by). Dan volgen we oostwaarts de “white cliffs of Dover” maar
zakken toch ook eens af tot zeeniveau om kort de Samphire Hoe te bewandelen, het platform ontstaan
door het dumpen in zee van de krijtrots uit de Kanaaltunnel. Na de Shakespeare Cliff en bij het binnenstappen van Dover volgen we de oude dokken (nu marina) en de zeepromenade om te belanden in een
gezellig pubje”The White Horse Inn” om na te praten, want we zijn heel dicht bij de terminal en vertrekken pas met de ferry van 19.15 u. In de buurt zijn overigens ook shoppingmogelijkheden...

The HERITAGE WALKING TRAIL Kearsney - Dover : ca. 17 km
Transport gebeurt per autocar ( met 2 chauffeurs) vanuit Jabbeke (om 7 uur aan de Sporthal,
Kapellestraat) en de ferry Calais-Dover ; de car beschikt over bar (aan Belg. prijzen) en toilet, je laat er
je overtollige kleren en in nood dient hij ook als bezemwagen te St Radigund’s en aan de pub te
Church Hougham. Je kunt dus zo een deel van het parcours overslaan. Thuiskomst is voorzien rond 23
u.
De deelnemers krijgen eind augustus alle nodige details over het parcours en de bezienswaardigheden
en raadgevingen qua kledij, uitrusting, verloop e.d.
INSCHRIJVING MITS VOORSCHOT : 25 € voor RBS-leden / 27 € voor niet-leden, slechts geldig na betaling. De leden hebben voorrang t.e.m. 31 juli, maar ook niet-leden kunnen best zo vroeg
mogelijk inschrijven. Vanaf 1 augustus kan iedereen mee die wil, indien er nog plaatsen vrij zijn.
EINDPRIJS : afhankelijk van het aantal deelnemers (bij volle car = het voorschot)
EVENTUEEL SALDO bij niet-volle car : te vereffenen met pasgeld op de autocar.
ANNULATIE : slechts mogelijk mits vervanging uit de reservelijst of door de annuleerders zelf.
Alle inlichtingen bij Jean CALONNE, Zerkegemstraat 22, 8490 Jabbeke 0495/77.44.79, e-mail
jean.calonne@pandora.be Inschrijvingen enkel op zijn rek. BE90 2991 0088 0632 (ref. Kent
2012 x leden/ x niet-leden) Ook inl. bij Dirk Vandekerckhove : Lange Dreef 15 , Jabbeke
050/81.26.35 en Daniël Eeckeloo, Bedevaartstr. 6, Zerkegem 050/81.53.12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM
ADRES
E-MAIL OF TELEFOON
LID J/N
1…………………………………………………………………………………………………………............
2…………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………

tekenen hierbij in voor de wandeluitstap naar Kent op 8/9/12 met ………… leden/…………niet-leden
en storten ………L/………NL voorschotten van 25 € / 27 €, zijnde samen …………………………€.
Door de intekening/betaling ontslaan zij de inrichters en de Wandelclub RBS-Jabbeke van elke verantwoordelijkheid voor materiële schade en/of lichamelijke letsels die hij/zij en zijn/haar met-gezellen
zouden kunnen oplopen tijdens deze uitstap. De deelname gebeurt dus volledig op eigen risico.
Datum ……………………

Handtekening

BUSUITSTAP
DATUM :

:

BRASSCHAAT

Zondag 30 september 2012.

VERTREK : om 7u30 uur (stipt) op de parking Sporthal te Jabbeke.
DEELNAMEKOSTEN : € 6 voor de leden (onder de 12 jaar gratis).
€ 10 voor de niet-leden.
ALLE INSCHRIJVINGEN BIJ :
Annie Knockaert, Gistelsteenweg 343 - 8490 te Jabbeke -  0474/71.49.65.
Inschrijving gebeurt bij voorkeur door middel van overschrijving op rekeningnummer
met volgende vermelding
“Busuitstap - Brasschaat - voor …… personen”.

779-5952265-88
Aandacht

: voor de overschrijvers

Mogen wij iedereen vragen contact op te nemen met Annie Knockaert om te weten of er op dat moment nog plaatsen vrij zijn alvorens over te schrijven op de rekening.
Ingeval de bus reeds volgeboekt is, wordt een reservelijst aangelegd in volgorde van datum van overschrijving. De personen die bij overboeking niet kunnen deelnemen aan deze uitstap krijgen zeker
hun geld terug.
De inschrijvingstermijn is geldig tot de bus volgeboekt is (ca. 50 personen).
We vertrekken niet met een halfvolle bus, dus snel inschrijven is de boodschap !
Inschrijving is slechts geldig mits betaling !


INSCHRIJVINGSSTROOK
Ondergetekende
schrijft in voor

tel.
leden en/of

niet leden

voor de autocaruitstap naar Brasschaat op zondag 30 september 2012 en
betaalt hierbij de som van

euro.

