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Beste wandelvrienden
Gedaan met verlof en vakantie. Verenigingen en scholen draaien weer op volle
toeren. Vandaar dat het ook voor ons, bestuur van de wandelclub, tijd wordt
om te plannen voor de komende organisaties.

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 september en oktober 2012 hebben we er hier een
paar voor je uitgezocht.

•

Zaterdag 1 september 2012 : “Kermistocht – 20-jarig clubbestaan”.

•

Zondag 2 september 2012 : “26ste Stoomtuigwandeling”.

Ingericht door Michiel Mispelonvrienden.
Afstanden : 6-10-14-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: De Kouter, Ichtegemstraat 28, Kortemark.

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-6-10-15-21-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sporthal Ogierlande, Torhoutstraat 6, Gits.



•

Zondag 2 september 2012 : “Oudlandpoldertocht”.

•

Zaterdag 8 september 2012 : “22ste Boterronde”.

•

Zondag 9 september 2012 : “18de Prutsketochten”.

•

Zondag 9 september 2012 : “Wandeling In en Rond Ver-Assebroek”.

•

Zaterdag 15 september 2012 : “Brandweerwandeling”.

Ingericht door Sportraad Zuienkerke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal De Bommel, Doelhofstraat, 26, Nieuwmunster.

Ingericht door De Tervaete Stappers.
Afstanden : 7-11-15-21-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Boterhalle, Grote Markt, Diksmuide.

Ingericht door De Textieltrekkers Vichte.
Afstanden : 6-12-18-25-35-42 km (van 7 tot 15u).
Start
: CC. De Stringe, Ommersheimplein 4, Vichte.



Ingericht door Families Helpen Families.
Afstanden : 5-10-14-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal Patria, Kerklaan 37, Assebroek.

Ingericht door Warden Oom Stappers.
Afstanden : 4-8-12-15-20-25 km (van 7 tot 15u).
Start
: Brandweerarsenaal, Grote Noordstraat 25, Hooglede.
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•

Zondag 16 september 2012 : “17de Kroenkelen”.

•

Zondag 16 september 2012 : “43ste Intern. Duin- en Poldertocht”.

Ingericht door De Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-11-13-18-21-25-32-40 km (van 7 tot 15u).
Start
: KTA, Rijselstraat 7, Sint-Michiels.

Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-10-15-20-24-32 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, Lombardsijde.



•

Zaterdag 22 september 2012 : “30ste Arsebrouc-tocht”.

•

Zondag 23 september 2012 : “36ste Tabakstocht”.

•

Zondag 23 september 2012 : “21ste Torenhoftocht”.

•

Zaterdag 29 september 2012 : “1ste Kanaaltocht Zwevegem”.

•

Zondag 30 september 2012 : “Herfsttocht”.

•

Zondag 30 september 2012 : “19de Parkentocht”.

•

Zaterdag 6 oktober 2012 : “Veldtocht”.

•

Zondag 7 oktober 2012 : “Warden Oom Wandeling”.

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 6-10-14-22-29 km (van 8 tot 15u).
Start
: Abdij Steenbrugge Zaal ’t Centrum, Baron Ruzettelaan 296, Assebroek.



Ingericht door W.S.V. Wervik.
Afstanden : 6-12-15-21-30-42 km (van 7 tot 15u).
Start
: Sint-Jozefscollege, Magdalenastraat 29, Wervik.

Ingericht door Pasar Oostkamp.
Afstanden : 7-12-20- km (van 7 tot 15u).
Start
: Koning Boudewijnschool, Marechalstraat 30, Oostkamp.

Ingericht door Wandelclub Zwevegem-Kappaert.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal O.C. Kappaert, Stedestraat 39, Zwevegem.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 6-11-17-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Land- en Tuinbouw Instituut, Bruggestraat 190, Oedelem.



Ingericht door W.K. Noordergouw, Brasschaat
Afstanden : 5-8-13-20-25-30 km
!
Start
: Zaal D’Ouwe Kerk, Lage Kaart 644, Brasschaat

Ingericht door de Margrietestappers Lichtervelde.
Afstanden : 6-13-16-21-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Lichtenhove, Torhoutstraat 42, Lichtervelde.

Ingericht door Warden Oom Stappers.
Afstanden : 5-8-12-15-20-25-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: De Gulden Zonne, Marktplaats 6, Hooglede.
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•

Zondag 7 oktober 2012 : “11de Maletocht”.

•

Zaterdag 13 oktober 2012 : “Natuurwandeling”.

•

Zondag 14 oktober 2012 : “29ste Zilleghemtocht”.

•

Zondag 14 oktober 2012 : “Van Sas tot Sas-tocht”.

•

Zaterdag 20 oktober 2012 : “Groenhove Bostocht”.

•

Zondag 21 oktober 2012 : “5de KHBO campustocht tvv. Ariane Leukemiefonds”.

•

Zondag 21 oktober 2012 : “20ste Jachthaventocht”.

Ingericht door Feestcomité De Marollen Sijsele.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Gemeentelijke Turnzaal Sijsele, Lindeplein, Sijsele.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-10-14-17-22-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Feestzaal Gemeentelijke Basisschool, Westkerkestraat 53, Eernegem.



Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km (van 8 tot 15u).
Start
: POV (voormalige kazerne), Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem.

Ingericht door Gezinswandelclub Nooit Moe Boezinge.
Afstanden : 7-10-15-20-25 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sportzaal Basisschool Boezinge, Diksmuidseweg 423, Boezinge.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 8-14-22 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal Rozendale, Rozeveldstraat 3, Torhout.

Ingericht door De Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 4-8-13-18-21-25-29-33 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: KHBO-campus, Xaverianenstraat 10, Sint-Michiels.

Ingericht door W.T.C. Nieuwpoort.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Stedelijke Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort.
•



Zaterdag 27 oktober 2012 : “Herfstwandeling”.

Ingericht door De Spartastappers Ardooie.
Afstanden : 5-10-12-15-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: De Biekorf, Biekorfstraat 5, Ardooie.

• Zondag 28 oktober 2012 : “28ste R.B.S.-tocht”.
Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem.
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MEDEDELINGEN
SOUPER 2012
Wij herinneren jullie aan de datum van ons souper op zaterdag 8 december 2012.
Alle inlichtingen in volgende krant.

GESCHENK VOLLE WANDELKAART 2012
Hoe is het met jullie wandelkaart ? Bijna vol ??
 LET OP : stempels van zaterdag 27 en zondag 28 oktober zijn nog geldig.
De volle wandelkaarten moeten ingediend worden
ten laatste op zondagavond 28 oktober
op de RBS-tocht aan de personen die de afstempeling van de boekjes verzorgen.
Dit is een ultieme datum, want om organisatorische redenen kunnen na deze datum
GEEN kaarten meer aanvaard worden.
Hou dus deze datum goed in het oog zodat de laatkomers niet moeten teleurgesteld worden.
Je mag evenwel je volle wandelkaart nu al afgeven bij één van de bestuursleden.
We kunnen al een tip van de sluier opheffen: dit jaar is er met de volle wandelkaart geen korting op
het souper.
Meer kunnen we nog niet zeggen omdat de onderhandelingen nog niet rond zijn.
Dus nog even de spanning erin houden.
Zoals voorgaande jaren krijgen de verdienstelijke leden die op het souper aanwezig zijn daar hun
geschenk.
Voor de niet-aanwezigen gebeurt dit achteraf.

LIDKAARTEN en WANDELKAARTEN 2013
Op 28 oktober 2012 worden de nieuwe lidkaarten en de wandelkaarten voor het komende wandeljaar
2013
verkocht op de wandeltocht in de startzaal “De Schelpe” in Snellegem.
De wandelkaart 2013 is zoals gewoonlijk om 25 stempels te verzamelen op alle georganiseerde
wandeltochten
uit de Marching en onze eigen organisaties.

MARCHING 2013
De Marchings 2013 zijn nog niet beschikbaar op onze RBS-tocht.
Wel kan je zoals, voorgaande jaren, mits betaling een Marching reserveren bij de vernieuwing van de
lidkaart.
Op het souper, op 8 december, worden de Marchings dan afgeleverd.
Wie niet aanwezig is op het souper kan die ook nog komen afhalen ter gelegenheid van onze
winterwandeltocht “In de doenkere zeswekentocht” op 28 december 2012 in de startzaal Sarkoheem.

ZOEKERTJES
De clubkrant van een vereniging is er ene van en voor de leden, daarom op vraag van één van de
leden of dergelijke rubriek kon verschijnen.
"Ik bezit een aantal oude muziekcassetjes die ik graag zou copiëren op CD of MP3.
Wie bezit er nog een cassetterecorder waarmee we dat kunnen ?"
Mail mij : jean.calonne@pandora.be of bel mij 0495/77 44 79"
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“10de Breydel- en De Coninck-wandeltocht”
Ingericht door de Brugse Metten Wandelclub.
op zondag 7 juli 2012
Ondergetekende was wegens gezondheidsproblemen enige tijd uit
circulatie maar voelde zich vandaag fit genoeg om deel te nemen aan
bovenvermelde wandeltocht, het was geleden van 8 mei dat we nog
deelgenomen hadden aan een wandeltocht.
Het was slechts een kwartiertje rijden met de wagen om de startplaats te
bereiken, parkeren was al helemaal geen probleem. De start had plaats
in het Vrij Technisch Instituut, Boeveriestraat 73, Brugge. We begonnen
rustig en kozen voor de kortste afstand, namelijk 6 km.
De zon is nog van de partij als we van start gaan maar geleidelijk aan zien we in de verte al de eerste
wolken opduiken maar het blijft voorlopig nog droog. Na het dwarsen van een drukke baan komen
we al direct bij een eerste splitsing aan waar de 6 km naar rechts wordt gezonden langsheen een
smalle aardeweg. We bereiken nu de verkeerslichten en hier is het wat opletten geblazen voor de
aanstormende tweewielers. Daarna rechtsaf de Smedenstraat in. Hier komen we twee fietsers tegen
die in de verboden richting rijden, het blijken Duitse toeristen te zijn en we halen dan ook ons beste
Duits boven om hen er attent op te maken dat de Brugse politie hiermee niet lacht en blijkbaar
hadden ze onze uitleg goed begrepen of misschien zagen ze er wel een “ein befehl” in want ze
stapten onmiddellijk af en gingen te voet verder met hun fiets aan de hand natuurlijk. “Herzlichen
Dank” kwam niet over hun lippen(s), het zijn Duitsers hé. Zo komen we op het 't Zand aan, de
wekelijkse marktkramers zijn aan het opkramen, en wandelen daarna de Noordzandstraat in, volgen
deze een kort stukje en slaan dan rechtsaf de Dweersstraat in, komen dan in de Steenstraat terecht
waar je op de koppen kon lopen, mensen die nog op zoek zijn naar dat ene goedkope kleedje, broek
of vest zeker. Het Hoogste van Brugge is onze volgende straat, dan de Korte Vuldersstraat en
wandelen dan voorbij de Sint-Salvatorskathedraal. Het is de kathedraal van het bisdom Brugge, gewijd
aan de Verrezen Zaligmaker en aan Sint-Donatiaan. Oorspronkelijk was Sint-Salvator een romaans
stenen kerkje gesticht in de 9e eeuw. De Sint-Donaaskerk was toen het belangrijkste godsdienstige
gebouw van Brugge maar werd later gesloopt. In 1834 werd de Sint-Salvatorkerk officieel de SintSalvators- en Sint-Donaaskathedraal. Vervolgens duiken we de Pijperstraat in (what's in a name.....)
gelegen vlakbij het bisschoppelijk paleis. Aan het einde van dit korte straatje slaan we linksaf en
bereiken zo de Mariastraat, hier is het SFX-instituut (de Frères) gevestigd. We worden even wat
opgehouden door enkele paardenkoetsen die passeren maar kunnen uiteindelijk onze weg vervolgen
langsheen de Nieuwstraat. We wandelen nu een stukje langs de Brugse reien, dit zijn kanaaltjes in het
centrum van Brugge die genoemd zijn naar de Reie. De naam Reie komt van het Keltische woord
Rogia, wat “Heilig Water” betekent. Het is de Keltische naam die aan de Brugse waterloop is blijven
kleven. Langs deze weg is er ook de wekelijkse rommelmarkt en mijn echtgenote kon het niet laten
om even rond te neuzen, snuisteren noemt men dat ook, gelukkig is het maar om te kijken en niet om
te kopen want rommel dat zullen de meesten onder ons wel hebben zeker. Na dit intermezzo moeten
we wat op onze stappen terugkeren en gaan dan linksaf de Groeninge (wijknaam) in, een kasseiweg.
Op het einde van deze weg hebben we zicht op het Godshuis Sint-Jozef, 17e eeuw. Vervolgens
bereiken we de Katelijnestraat en bemerken aan de linkerkant van deze straat het klooster van de
rode nonnen met zijn uniek gietijzeren torentje anno 1901. Iets verderop zien we voor ons de
O.L.Vrouwekerk opdagen, prachtig gerestaureerd. Deze kerk heeft een maar liefst 122 meter hoge
bakstenen toren. In de kerk zelf wacht je een wereld vol kunstschatten: van schilderijen en houten
beeldhouwwerk tot de 16de eeuwse praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute.
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Het klapstuk is natuurlijk de wereldberoemde “Madonna met Kind” van
Michelangelo. De drukte neemt nog toe en de vele winkels doen dan ook
gouden zaken. De oude site van het Sint-Janshospitaal maakt ook deel uit
van onze wandeltocht, ondertussen varen de bootjes rustig verder op de
reien, alleen het gewauwel van de gids die de nodige uitleg verstrekt is te
horen boven het geluid van de motoren. Het is zeer de vraag of zijn uitleg
wel allemaal klopt, naar het schijnt slaan ze de bal wel eens compleet mis,
maar niemand die daar wakker van ligt en zeker de Japannertjes niet want
die hebben het te druk met het nemen van foto's, zelfs een libelle die
geruisloos over het water zweeft wordt gefotografeerd, kun je nagaan. We
stappen nu verder over het Walplein en rechts van de weg bemerken we
de Brouwerij De Halve Maan, regelmatig
in het nieuws met het brouwen van een
nieuw biertje. Wandelend doorheen het
Begijnhof met het kapelletje “Maagd der Armen, Banneux” die
ietwat verborgen zit achter een muurtje, komen we bij de
Begijnhofkerk aan die we met een bezoek vereren. Het is een kerk
die eenvoudig is van bouw, zonder dwarsbeuk met een lang koor
dat vooraan heel vlak is afgesloten. In 1584 brandde de kerk
volledig af. Ze werd 20 jaar later volgens hetzelfde plan herbouwd.
Rond 1700 kreeg ze de tegenwoordige vorm: barokstijl, verhoogde
zijbeuken, bredere vensters en nieuw meubilair. Wat vooral ook
opvalt in deze kerk is het machtige hoofdaltaar in barokstijl. De
glasramen dateren uit de 19e eeuw, het orgel is van 1754 en
gebouwd door een Brugs orgelbouwer met name A.J. Berger. Vervolgens gaat het doorheen het
Koning Albertpark, een oase van groen met kronkelende paadjes. Men bemerkt er ook het Koning
Albertmonument. Er valt wat lichte regen maar veel heeft het in eerste instantie niet te betekenen
maar eens onderweg naar huis dan pas werden de hemelsluizen helemaal opengezet. We steken het
't Zand over met zijn opvallend rode Concertgebouw, worden daarna langs de Boeveriestraat
gezonden en bereiken zo het eindpunt van onze wandeltocht die ons, zelfs op deze korte afstand, ten
zeerste kon bekoren door zijn onbekende plekjes, schitterende gebouwen, prachtige stukjes natuur
enz.
Dank aan de inrichters en medewerkers voor deze prachtige tocht.
Er waren 1038 wandelaars waaronder 25 leden van de Rustige Bos-Stappers.
“Om te weten of de dag mooi is geweest moet je wachten tot het avond is.”
“Brugge is schoane overdag
Os moeder zunne met 'n lach,
Ol de koluren die d'r zien,
Schoan in de verve zet” enz. enz.

Willy lustenhouwer

Marc
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28ste R. B. S. – TOCHT
28 oktober 2012
De startplaats van de 28ste RBS-tocht is zaal De Schelpe Eernegemweg 34 te Snellegem.
Voor de wandelaars op de 4 km is er een parcours dat voor een stuk afwijkt van de andere en waarlangs
geen rustpost voorzien is. Zij komen terug in de startzaal.
Voor alle andere afstanden leiden pijlen de wandelaars via de dorpsweg naar het
Stroperspad en langs de prachtige visvijver met op het einde de Boerenmolen. Deze
"Boerenmolen" van Snellegem is een karakteristiek complex van een hoge, donkerrode
romp van een stellingmolen waaraan een molenaarshuis en voormalige watermolen op
de Waalbeek zijn gekoppeld. Het geheel is beschermd als monument, inclusief de
gasmotor. De omgeving met visvijver, een deel van de Waalbeek en een aantal
(grotendeels verbouwde) hoeves, is beschermd als landschap.
Sommige afstanden gaan naar het nieuwe Vrijetijdscentrum te Jabbeke
dat op zaterdag 25 augustus 2012, onder grote belangstelling, officieel
geopend werd. Meer dan 2000 mensen volgden een rondleiding door het
nieuwe complex dat jeugd, sport, cultuur- en bibliotheekfuncties in één
gebouw integreert.

VRIJE TIJDSCENTRUM JABBEKE

Na nog wat doorstappen komen we, zoals
gewoonlijk op de RBS-tocht, in de
hoofdrustpost: een tuinbouwbedrijf dat
voor de gelegenheid opgesmukt wordt
met chrysanten. Het is misschien nog niet
te laat om je een kleurige pot bloemen
aan te schaffen. Hier krijg je mits afgifte
van het speciale bonnetje dat je ontvangt
bij de inschrijving, een gratis koffie of
cola.

De 30 km maakt nog een lus naar Zerkegem om daarna terug in de hoofdrustpost aan te komen.
Samen gaan ze dan verder langs landelijke verharde wegen naar het natuurdomein het Vloethemveld dat
zich uitstrekt over het grondgebied van de gemeenten Zedelgem en Jabbeke. Het domeinbos is ongeveer
113 ha groot en grenst langs drie zijden aan het militaire domein. De totale oppervlakte is ca. 170 hectare en
vormt een grote groene buffer van bijna 300 hectare ten westen van Brugge.
Dit gebied valt onder het beheer van het Agentschap van Natuur en Bos.
Na dit stukje natuur stappen we richting Zedelgem naar de rustpost in de Basisschool.
Voor de 24 en 30 km is er nog een lus in Zedelgem met terug rustmogelijkheid in die school.
Deze afstanden gaan samen met de andere wandelaars van de 15 km terug het Vloethemveld in, maar dan
aan de andere zijde.
Nu nog een stuk verkeersarme weg en zo komen we bij het Oosthof, een hoeve die
dateert van 941 en in 1988 gerenoveerd werd tot een restaurant/tearoom. We passeren
ook nog de kerk van Snellegem die met zijn oude Romaanse achthoekige vieringtoren
één van de oudste en merkwaardigste kerkgebouwen uit het Brugse Ommeland is.
In de rustposten zijn drank en spijs, zoals brood en taart, aan democratische
wandelprijzen te verkrijgen.
In de startzaal kan je de honger stillen met frietjes en stoverij of heerlijk dampende
pannenkoeken. Drank is er naar believen.
Nu nog hopen op een mooie, frisse en zonnige herfstdag, maar dat kan ik jammer
genoeg niet bestellen.
Dus afspraak op zondag 28 oktober 2012 in Snellegem tussen 7u30 en 15 uur
waar het bestuur van de Rustige Bosstappers u
graag zal verwelkomen.
Marie-Paule De Visch

voorzitter
Johan Demarest
omloopverantwoordelijke
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