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Beste wandelvrienden
Allerheiligen komt eraan en onze uurwerken hebben we overgeschakeld
naar het “winteruur”, dus dat wil wat zeggen : het wordt winter!!!!
Maar dit alles belet ons niet om te gaan wandelen: warme sokken,
stevige wandelschoenen, een warme fleece als uitrusting en hopelijk
moeten we onze paraplu en regenjas niet veel gebruiken. Voor de
maanden november/december 2012 wandeltochten voor jullie
uitgezocht.


Woensdag 31 oktober 2012 : “Halloweentocht”.

Ingericht door Egmont Zottegem.
Afstanden : 7-10-14-21 km (van 14u tot 21u).
Start
: Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, Zottegem.


Donderdag 1 november 2012 : “Allerheiligentocht”.

Ingericht door de Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal De Regenboog, Belhuttelaan 24A, Koekelare.


Griezelig !!

Zaterdag 3 november 2012 : “Spokentocht”.

Ingericht door Florastappers Gent.
Afstanden : 6-10 km (van 16 tot 21u).
Start
: De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge.


Zondag 4 november 2012 : “39ste Canadese Bevrijdingsmars”.

Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist.
Afstanden : 13-18-33 km (van 10 tot 14u).
Start
: Verwarmde tent, Verweeplein 1, Knokke Heist.


Zondag 4 november 2012 : “22ste Brigandtrotterstocht”.

Ingericht door De Brigandtrotters.
Afstanden : 6-12-21-28-35 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sportstadion, Bollewerpstraat 92a, Ingelmunster.




Zaterdag 10 november 2012 : “Wandel Mee Dag – Vlaanderen wandelt”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem.


Zondag 11 november 2012 : “32ste Wandel Mee Dag”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-14-22 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal club de B, ’s Gravenwinkelstraat 5, Torhout.


Zondag 11 november 2012 : “Lakebosschentocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Gilde, Vlamingstraat 3, Ruddervoorde.
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Zaterdag 17 november 2012 : “Sint-Elooiwandeltocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sportcentrum De Groene Meersten, Stadionlaan 48, Zedelgem.


Zondag 18 november 2012 : “29ste Herfsttocht”.

Ingericht door De Stormvogels Oostende.
Afstanden : 6-12-17-23-30 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal Wendy Forum, Kerkstraat 68, Wenduine.


Zondag 18 november 2012 : “15de Moezeltocht”.

Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare.
Afstanden : 6-9-13-16-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Kerelsplein, Acaciastraat 6, Roeselare.


Zaterdag 24 november 2012 : “Sint-Niklaastocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-6-9-13-17-22 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal ‘d Oude Schole, Bovekerkestraat 170, Bovekerke.


Zondag 25 november 2012 : “24ste Stormtocht”.

Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge.
Afstanden : 6-12-18 km (van 8 tot 15u).
Start
: Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge.


Zondag 26 november 2012 : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door de Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: ’t Zonnerad, Tresoriersstraat, Zonnebeke.


Zaterdag 1 december 2012 : “Dijckentocht”.

Ingericht door de Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-10-17-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: C.C. Moere, Molenstraat 30, Moere.


Zondag 2 december 2012 : “Kerstmartktocht Dominiek Savio”.

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-6-12-20 km (van 7 tot 15u).
Start
: Dominiek Savio Instituut, Koolskampstrraat 6, Gits.


Zondag 2 december 2012 : “31ste Sinterklaastocht Viggaaltocht”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: Parochiezaal Merendree-dorp, Hammeken 10, Merendree.


Zaterdag 8 december 2012 : “Zoutewandeling”.

Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist.
Afstanden : 6-8-10-15-20 km (van 9 tot 14u).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist.
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Zondag 9 december 2012 : “Wintertocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal De Strooien Hane, A. Van Caloenstraat 2, Loppem.


Zondag 9 december 2012 : “De Hoge Blekkertocht”.

Ingericht door Wandelclug De Duintrappers Westende.
Afstanden : 7-10-18-23-30 km (van 8 tot 15u).
Start
: Feestzaal Witte Burg, Witte Burg.92, Oostduinkerke


Zaterdag 15 december 2012 : “6de Wintertocht”.

Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare.
Afstanden : 6-12-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal De Schakel, Meensesteenweg, Rumbeke.


Zondag 16 december 2012 : “18de August De Maeretocht”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-15-22 km (van 8 tot 15u).
Start
: De Bosgalm, Pastoriestraat (wijk Don Bosco), Torhout.


Zondag 16 december 2012 : “Wandelen in Oostende met Kerstlicht”.

Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende.
Afstanden : 6-12-18 km (van 10 tot 19u).
Start
: KTA1 HoTech Oostende, Leopold III-laan 3, Oostende.


Zaterdag 22 december 2012 : “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”.

Ingericht door De Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-11-15-20 km (van 9 tot 17u).
Start
: Refter KTA, rijselstraat 5, Sint-Michiels.


Zondag 23 december 2012 : “18de Putje Winter Tocht”.

Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km (van 8 tot 15u).
Start
: Parochiale Feestzaal, Brandstraat z/n, Ruiselede.


Zondag 23 december 2012 : “Kersttocht”.

Ingericht door Heuvelandstappers.
Afstanden : 6-8-9-14-15-17-23 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. De Gaper, Reningelststraat 35, Kemmel.


Dinsdag 25 december 2012 : “Kerstmistocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-21 km (van 8 tot 15u).
Start
: Zaal Reigerlo, Kerkhofdreef 1, Beernem.
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 Vrijdag 28 december 2012 : “In de doenkere zeswekentocht”.
Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS.
Afstanden : 4-6-8-10-12-14-18 km (van 8u tot 14u).
Start
: Zaal Sarkoheem, Vedastusstraat te Zerkegem



Zaterdag 29 december 2012 : “Vakantietocht”.

Ingericht door W.T.C. Nieuwpoort.
Afstanden : 7-12-18 km (van 8 tot 15u).
Start
: Stadspaviljoen, Kaai, Nieuwpoort.


Zondag 30 december 2012 : “Hooggoedwandeling”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 4-8-12-20 km (van 8 tot 15u).
Start
: Sportcentrum, Lindestraat 17, Aalter.


Zondag 31 december 2012 : “13de Tis tied ta tud tis-tocht”.

Ingericht door Kreketrekkers Kortemark.
Afstanden : 6-11-15-21-25 km (van 8 tot 14u).
Start
: O.C. De Kouter, Ichtegemstraat 2B, Kortemark.

2013

WANDELVAKANTIE OP STAPEL !!!!!!

.
Er wordt terug een wandelvakantie naar Slowakije ingericht door Johan,
onze PR- verantwoordelijke.
De data en andere gegevens zullen in het volgende clubkrantje vermeld worden.
Er zal nu ook gedacht worden aan mensen die enkel in de schoolvakanties op reis kunnen.
Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Johan Haegeman.
Je kan hem vinden bij de verkoop van de nieuwe lidkaarten 2013 in de startzaal De Schelpe
op de wandeltocht van 28 oktober
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MEDEDELINGEN
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.
Het wordt een traditie om de volle wandelkaarten in te dienen
op onze R.B.S-tocht en dit is
ten laatste op zondagavond 28 oktober
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 teleurgesteld moeten worden.
Vorige maand konden jullie al vernemen dat de volle
wandelkaart niet diende om een korting op het souper te
krijgen. We kunnen al wat meer verklappen: het wordt een
aankoopcheque. Wel nog eventjes geduld want we weten
nog niet met zekerheid hoeveel eurotjes er zal opstaan en in
welke winkel je die kan spenderen.
Zij die een volle wandelkaart indienden èn aanwezig zijn op
het souper zullen als eersten deze aankoopcheque in ontvangst kunnen nemen.
Wie niet aanwezig is krijgt zijn geschenk dan achteraf.

LIDKAARTEN 2013
Voor de nieuwkomers en voor zij die even een opfrissing willen, nog een toelichting over het
doel van het lidgeld dat jullie betalen aan de Rustige Bosstappers.
Van het lidgeld 10 € moet de club € 7,99 doorstorten aan Aktivia.
Daarmee kunnen de wandelaars genieten van een tegemoetkoming in geval van een ongeval
opgelopen tijdens een wandeling, ook nog voor drukken en versturen van het tijdschrift
“Gezond op Stap”.
De leden krijgen ook wel wat terug, zoals de tweemaandelijkse clubkrant, tussenkomst van
de clubkas voor de 2 busreizen, verzekering tijdens het wandelen en niet te vergeten op het
einde van het wandeljaar (ca. eind oktober) met een volle wandelkaart een geschenk ttw. ±
25 euro, naargelang de clubkas het toelaat en een gratis consumptie voor de wandelende
leden op onze eigen wandeltochten.
De lidkaarten kunnen vernieuwd worden op de RBS-tocht op 28 oktober 2012.
Wil tevens goed nakijken als jouw gegevens op de lidkaart correct zijn en zoniet laat dit zo
spoedig mogelijk weten.
Nà de wandeltocht kan je zoals gewoonlijk steeds terecht bij
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH,
Zerkegemstraat 49/i te Jabbeke ( 050/81.54.46)
OF
mits storting op rekeningnr. BE56 7795 9522 6588 op naam van de wandelclub
en met vermelding van : “Lidgeld 2013 : ............ personen”.

7

WANDELKAART 2013
De nieuwe fel GROENE wandelkaart is weer goed voor 25 stempels.
Deze kaart ontvang je automatisch bij het vernieuwen van de lidkaart.
Doel van deze kaart is stempels bijeenwandelen.
Werkwijze:
Na een wandeling, die vermeld is in de Marching of een wandeling georganiseerd door de
club, kan je deze kaart laten afstempelen.
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2013, kan je de volle wandelkaart inruilen
voor een mooi geschenk.
MARCHING 2013
Zoals vorig jaar is het weer mogelijk om een Marching, mits
betaling,
te reserveren. De prijs is 8 euro
Dit kan eventueel bij het vernieuwen van jullie lidkaart op de RBS-wandeltocht.
De boeken worden verdeeld op het souper. De mensen die niet aanwezig kunnen zijn
krijgen die wat later thuisbezorgd.
Nadien kan je zoals gewoonlijk terecht bij Marie-Paule en Eddy.
SOUPER 2012

Z
Zaatteerrddaagg 88 ddeecceem
mbbeerr 22001122 oom
m 1188uu3300

Verder in de clubkrant vindt je alle inlichtingen over het souper ttz. hoe
laat de deuren opengaan, wat de pot schaft en natuurlijk ook de prijs
van dit alles.
Wij willen alvast nog een belangrijke toelichting meegeven in verband
met de bereikbaarheid van Salons de Vrede.
Vorig jaar ondervonden we al wat hinder omwille van wegenwerken
maar momenteel is het probleem nog niet opgelost.
De eenvoudigste manier om er te geraken is
via de N33 (Oostende Torhout / Oostendesteenweg) in Ichtegem
de Eernegemstraat (rechtover de Peugeotgarage De Gryse) inslaan
op het einde van deze weg naar links Moerdijkstraat
op de linker kant Salons De Vrede nr. 94.
WANDELBOEKJE
Vele wandelaars schaffen zich een wandelboekje aan, te koop in de clubwinkels op
wandelingen of krijgen die via hun eigen wandelclub. Dit boekje wordt gebruikt om
persoonlijke wandelervaringen te noteren, om stickers te kleven of gewoonweg wat je er zelf
wilt mee doen.
Nu geeft Aktivia een speciale uitgave van wandelboekje uit ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van Aktivia. Iedereen die lid wordt voor 2013 krijgt gratis een boekje bij zijn lidkaart.
Hierna volgt een uitgebreide info over het gebruik van het wandelboekje.
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Het wandelboekje ter gelegenheid
van 40 jaar AKTIVIA in 2013
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van AKTIVIA werd een exclusief wandelboekje gemaakt.
Dit wandelboekje krijg je gratis bij de hernieuwing van je lidgeld 2013.
AKTIVIA beloont bovendien elke wandelaar met een mooi geschenk na 25 wandelingen in 2013.
We maken graag enkele afspraken rond dit ‘speciale’ wandelboekje 2013:


Het wandelboekje kan enkel gebruikt worden in 2013!
Dit betekent dat het slechts kan en mag afgestempeld worden vanaf 1 januari 2013 en
dat het niet meer kan gebruikt worden na 31 december 2013.
Veel wandelen in 2013 is dus de boodschap!



Elk lid heeft slechts recht op één dergelijk wandelboekje.



Na een deelname van 25 wandelingen afgestempeld in dit wandelboekje krijgt
de eigenaar een aandenken, een mooi exclusief en degelijk wandel T-shirt.
Elk lid kan slechts één aandenken bekomen dat pas kan worden ontvangen
na afstempeling op blz. 34 van het wandelboekje.



Voor het afstempelen in dit wandelboekje komen enkel in aanmerking:





Tochten georganiseerd binnen een erkende wandelfederatie;



Tochten waarvoor inschrijfgeld is betaald.
Oefentochten, wandelingen tijdens clubreizen (bv. op GR-paden, in de bergen,…) komen niet in
aanmerking. Men betaalt immers geen inschrijfgeld voor die organisaties.

De voorlopige ophaalplaatsen van de T-shirts zijn:


De vier AKTIVIA provinciale wandeldagen, nl.:
- de Antwerpse Wandeldag in Zoersel op 03/03/2013;
- de Oost-Vlaamse Wandeldag in Geraardsbergen op 21/04/2013;
- de Vlaams-Brabantse Wandeldag in Opwijk op 16/06/2013 en
- de West-Vlaamse Wandeldag in Middelkerke(Lombardsijde) op 15/09/2013



Grote evenementen zoals
- de Tweedaagse van Blankenberge op 4 en 5/05/2013;
- de Omloop Kluisbergen op 12/05/2013;
- de Vierdaagse van de IJzer op 21-22-23-24/08/2013.



De organisaties binnen Sportief Wandelen:
- Pitztaltocht te Beernem op 11/05/2013;
- Guldensporentochten te Avelgem op 29/06/2013;
- De Taalgrenswandeling te Bellingen op 04/08/2013;
- De Zomertocht te Lampenhout op 01/09/2013;
- De wisselbekertocht van Scheldestappers Zingem op 06/10/2013;
- de Brigandtrotterstocht te Ingelmunster op 03/11/2013;



Andere:
- De Berendriestocht in Michelbeke op 23/03/2013;
- De Tirol Wandeldag in Dendermonde op 01/05/2013;
- De Jules De Strooper Wandelhappening te Lo-Reninge op 29/09/2013;
- De Plus Wandeling in Zwalm op 20/10/2013;
ste
- De 22 Rose Gronontocht te Essen op 13/10/2013;
- De Sterbostochten te Wuustwezel op 01/11/2013;
- De Ibis-Wandeldriedaagse te Puurs op 04/08/2013;
- De Meetjesland… Maak het mee-tocht te Sleidinge op 28/12/2013;
- De 28ste Wase Poldertochten te Sint-Gillis-Waas op 09/06/2012;
- (onder voorbehoud) de Barbierbeektocht te Kruibeke op 18/08/2013;
- De 18de Kermistocht te Ruiselede op 18/08/2013;
- (onder voorbehoud) de St.-Pietersveldtocht te Ruiselede op 12/10/2013;
- (onder voorbehoud) de 19de Putje Wintertocht te Ruiselede op 22/12/2013;
- De 17de Kortrijk Feeëriek te Kortrijk op 30/12/2013.

Deze lijst zal regelmatig verschijnen in de Nieuwsbrief van AKTIVIA, Gezond op Stap, de websites
van AKTIVIA, …

Wandelen… Gewoon doen!

Al 40 jaar lang!
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Onze volgende wandeltocht

VRIJDAG 28 DECEMBER 2012

IN DE DOENKERE ZESWEKENTOCHT
TOCHTEN 2013

 4-6-8-10-12-14-18

Zaterdag 23 februari

Lussenwandeling doorheen Groot-Jabbeke

24ste Bibbertocht
Zondag 28 april

25ste Parel van
Groot Jabbeke

Zondag 27 oktober

29ste R.B.S.-tocht

Vrijdag 27 december

In den doenkere
zeswekentocht

Start :

Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem
Buslijn 52 (halte aan de kerk)
E40 Brussel-Oostende (afrit 6 Jabbeke) MARS-pijlen volgen
Ruime parking voorzien
Inschrijvingen : van 8 u tot 14 u
Sluiting :
17 uur
Deelname :
€ 1,50 - ledenkorting: € 0,40 - met afstempeling
Onthaal :
Boterhammen, soep, verse pannenkoeken,…
Alle drank en spijs aan wandelprijzen.
Inlichtingen :
Voorzitter Marie-Paule De Visch 0498/22 03 39
Omloopverantwoordelijke Johan Demarest 0496/79 47 34
Info op onze site: www.rbs-178@jimdo.com

Wandelclub
RUSTIGE BOSSTAPPERS JABBEKE
Aktivia nr. 178

10

ERECLUB AKTIVIA
Op donderdag 24 januari 2013 is er de nieuwjaarsbijeenkomst van
Aktivia.
Tijdens deze bijeenkomst worden de Aktivia-leden die aan 1000,
2000, 3000 of 4000 tochten deelnamen of die 20.000, 40.000,
60.000, 80.000, 100.000, 120.000 of 140.000 km stapten gehuldigd.
De gehuldigde leden worden door Aktivia zelf uitgenodigd voor een gratis etentje en
ontvangen ter gelegenheid daarvan een ereteken.
Dus begin maar al te tellen.
Indien je dergelijke prestaties op je naam kan schrijven en in aanmerking wilt komen voor
deze huldiging, wil dan zo spoedig mogelijk je naam, adres, aansluitingsnummer bij Aktivia
(dit nummer staat op je lidkaart) en ook het aantal tochten of kilometers door te geven aan
onze secretaresse
Marleen D’hondt
0478/23 10 28
E-mailen gaat ook op volgend adres: marleen.e.dhondt@gmail.com
of op de RBS-tocht bij Magda in de clubwinkel.
Deze gegevens kunnen ingediend worden tot ten laatste woensdag 23 november 2012.

We kunnen nu alvast 2 Rustige Bosstappers feliciteren. Het zijn Remi Bonte en zijn
echtgenote Jeannine Verleye die elk 100.000 km op hun palmares mogen schrijven. Remi
was jarenlang omloopverantwoordelijke van de Rustige Bosstappers en stond mede aan de
wieg van onze wandelclub.
Jeannine was toen ook
evenveel jaren
medewerker bij het
organiseren van de
wandeltochten.
In naam van het bestuur
alvast een dikke proficiat
voor jullie beiden en we
wensen jullie nog veel
wandelgenot.
Naar aanleiding van
deze prestaties kwam de
reporter van het Brugsch
Handelsblad bij hen op
bezoek en publiceerde
op 28 september
bijgevoegd artikel.
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JAARLIJKS SOUPER
DATUM
PLAATS

: zaterdag

8 december 2012 - om 18u30.

: SALONS “DE VREDE”

Moerdijkstraat 94 te Ichtegem

Aperitief met zoute knabbeltjes
~

Coquille, zalm, scampi, garnaaltjes en tongrolletje in een
knapperig bladerdeegje
~

Witloofroomsoep
~

Gelakte eendeborst met gebrande appeltjes, geglaceerde
uitjes in een zacht sausje van veenbessen met
gratinaardappelen
Dranken aan tafel inbegrepen.
Witte, rode wijn, water en
frisdranken

PRIJS

~

Koffie met huisbereide koekjes
~

Muziek en dans

42 € voor de leden / 50 € voor niet-leden

Bestelling van drank na de koffie is voor eigen rekening.
De achtergrondmuziek én de dansmuziek wordt deze keer verzorgd door een DJ die
al gauw weet hoe hij het publiek van zijn stoel kan krijgen.

HOE INSCHRIJVEN

?

 t e g e n u i t e r l i j k woendag 28 november 2012
Via overschrijving op rekening nr.
en met duidelijke vermelding van

BE 56 7795 9522 6588
“SOUPER .xx. leden en/of xx niet-leden.”.

Nà deze datum wordt de lijst afgesloten en kunnen geen inschrijvingen meer

aanvaard worden.

Houd dus rekening met de verwerking door de banken.

Alle inlichtingen bij Marie-Paule De Visch (0498/22.03.39) of Annie Knockaert (0474/71.49.65).
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