België PB-nummer : BC 31167
Erkenningsnumer P 006607

Tweemaandelijks
Tijdschrift
Afgifte kantoor
8490 Jabbeke
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

DE VISCH Marie-Paule
Zerkegemstraat 49i
8490 JABBEKE

RBS
Aktivia 178
Jaargang 24 - nr 1
Januari-februari 2013

Beste wandelvrienden,

2013 komt eraan, dat wil zeggen goodbye 2012!
In de eerste plaats wil ik, in naam van het bestuur, alle leden en ook jullie familie een
gelukkig en vooral GEZOND 2013 toewensen.
Traditiegetrouw organiseren we in het begin van de maand december het jaarlijks souper van onze
wandelclub Rustige Bosstappers. Dit jaar genoten we met 64 personen van het smakelijke eten in Salons
De Vrede. De dansmuziek werd verzorgd door Roger met zijn discobar “JOY”.
Op het einde van het jaar maken we een balans op van het aantal wandelaars op onze wandeltochten.
Over de 4 afgelopen wandeltochten, met inbegrip van de tocht van december van 2011 kunnen we
meegeven dat ongeveer 4170 wandelaars naar Groot-Jabbeke kwamen wandelen.
Voor al onze organisaties 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:
137 leden dienden hun volle wandelkaart in. Deze wandelaars werden beloond met een geschenkenbon bij
supermarkt Spegelaere ter waarde van 30 €. Daarvan kwam zoals gewoonlijk 25 € uit de clubkas en Fresh
Spegelaere deed er nog eens 5 € bovenop, waarvoor dank.
Voor 2013 staat ook alweer ‘t een en ’t ander op het programma
4 wandeltochten, nl.
- Bibbertocht op zaterdag 23 februari
- Parel van Groot-Jabbeke op zondag 28 april
- RBS-tocht op zondag 27 oktober
- In de doenkere Zeswekentocht op vrijdag 27 december
2 busuitstappen in België, met tussenkomst van de clubkas
2 wandeluitstappen onder leiding van Jean Calonne, zonder sponsoring.
We kijken ook uit voor een extra busuitstap in de maand december
Er komt waarschijnlijk weer een bedrijfsbezoek
de
En door het succes een 2 editie van de buitenlandse meerdaagse wandelvakantie naar Slowakije.
Alle nadere inlichtingen krijgen jullie zoals gewoonlijk tijdig in de clubkrant.
In naam van het bestuur dank ik jullie voor jullie vertrouwen en hoop jullie te mogen verwelkomen op
onze activiteiten
Marie-Paule De Visch,
voorzitter

Beste wandelvrienden
2013 - weer een jaartje voorbij, niet te geloven!

Toch zien we het zitten om voor de komende 2 maanden een paar
wandeltochten voor jullie te selecteren. Met wat goede moed, een paar
goede wandelschoenen en hopelijk hebben we daarbij niet te vaak
regenkledij nodig.

•

Dinsdag 1 januari 2013 : “21ste Katertocht”

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

Zaterdag 5 januari 2013 : “4de Aalterse Marathon”

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-10-18-25-32-42 km (van 7 u tot 15u).
Start
: Emmaüsinstituut, Sint-Gerolflaan 20, Aalter.
•

Zondag 6 januari 2013 : “19de Nieuwjaarstocht”.

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

Zondag 6 januari 2013 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-12-17-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Parochiezaal Wingene Centrum, Keizerstraat 14, Wingene.
•

Zaterdag 12 januari 2013 : “Moezeltocht”

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

Zondag 13 januari 2013 : “Cassel, dak van Vlaanderen”.

Ingericht door Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde.
Afstanden : 6-12-18-25-33 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: School Sainte Marie des Monts, Avenue A. Samyn 1492, Cassel (Frankrijk).
•

Zondag 13 januari 2013 : “Nieuwjaarstocht”.

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

Zaterdag 19 januari 2013 : “Nieuwjaarstocht”

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-9-14-18-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Regenboog Belhuttebaan 24A, Koekelare.

•

Zondag 20 januari 2013 : “11de Brandweertocht”.

Ingericht door De Tervaete Stappers.
Afstanden : 5-8-11-16-22-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide.
•



Zondag 20 januari 2013 : “25ste Wintertocht”.

Ingericht door.Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem
Afstanden : 6-12-18-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem.
•

Zaterdag 26 januari 2013 : Vredeseilandentocht”

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

Zondag 27 januari 2013 : “Warme Wijntocht”.

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

Zondag 27 januari 2013 : “Zwintocht”.

Ingericht door WNZB Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21-32 km (van 9u tot 14u).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke Heist.
•

Zaterdag 2 februar 2013 : “14de Rooie Neuzentocht”

Ingericht door De Stormvogels Oostende.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Cruysduyne, Hendrik Consciencelaan 7, Bredene.
•

Zondag 3 februari 2013 : “Geeraerttocht”.

Ingericht door WTC Nieuwpoort.
Afstanden : 7-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Stedelijke Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort.
•

Zondag 3 februari 2013 : “Bloemendaletocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beernem.
•

Zaterdag 9 februari 2013 : “Oliebollentocht”

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

Zondag 10 februari 2013 : “32ste Valentijntjestocht - Viggaaltocht”.

Ingericht door Wandeclub Reigestappers Vinderhoute.
Afstanden : 5-7-10-14-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochieaal Centrum, L. Dobbelaerestraat 14, Zomergem.

Zondag 10 februari 2013 : “ Valentijntocht”.

•

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

Zaterdag 16 februari 2013 : “Pannenkoekentocht”

•

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

Zondag 17 februari 2013 : “Biezemveldwandeling”.

•

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

Zondag 17 februari 2013 : “40ste Wintertocht”.

•

Ingericht door Keignaerttrippers Oostende.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende.
•

Zaterdag 23 februari 2013 : “24ste Bibbertocht”

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

•

Zondag 24 februari 2013 :
Volgende wandelclubs organiseren De Aktivia Nationale Wandeldag wisselbekertochten
- Wsk Marke vzw – Kortrijk (prov. West-Vlaanderen)
- Boerenkrijgstappers – Overmere (prov. Oost-Vlaanderen)
- Wandelclub Kadee Bornem – Bornem (prov. Antwerpen)



MEDEDELINGEN
LIDGELD en –KAARTEN 2013
Nog even een toelichting over het doel van het lidgeld.
Van de 10 € moet € 7,99 doorgestort worden naar Aktivia.
Dat is nodig voor het tijdschrift “Gezond op Stap” dat jullie van Aktivia 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.
Jullie krijgen ook nog eens ons tweemaandelijks tijdschrift “Het Bosstappertje” (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 kan mits storting op
rekeningnr. BE56 7795 9522 6588 op naam van de wandelclub
en met vermelding van : “Lidgeld 2013 : ............ personen”.
De lidkaart en de wandelkaart wordt, na betaling, opgestuurd.
Om de lidkaart voor nieuwe leden te kunnen opmaken hebben we de volgende gegevens nodig:
Naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, telefoon- of gsmnummer en mogelijks E-mailadres.
Via de mutualiteit kan je het lidgeld terugvorderen, dit tot een maximumbedrag, afhankelijk van de mutualiteit
waarbij je bent aangesloten. Formulieren dien je hiervoor op te vragen aan je mutualiteit, je persoonlijke
gegevens invullen en laten afstempelen en onderteken door het secretariaat van je sportvereniging.
Formulieren voor de teruggave van C.M. zijn ter beschikking in het secretariaat bij Marleen of bij Marie-Paule.

WANDELKAART
137 leden dienden hun volle wandelkaart in, dit is precies hetzelfde aantal als vorig jaar.
Dat komt erop neer dat dit ongeveer 75 % van het totaal aantal leden is.
De nieuwe groene wandelkaart 2013 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 2013, kan je de volle wandelkaart
inruilen voor een mooi geschenk.

WANDELBOEKJE van Aktivia
Bij het vernieuwen van je lidkaart heb je gratis een wandelboekje ontvangen ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van Aktivia. In de vorige clubkrant werd hierover uitvoerig uitleg gegeven.
Aktivia heeft via een nieuwsbrief laten weten dat dit een speciale spaaractie is die loopt vanaf 1 januari 2013.
Naast deze boekjes kunnen de wandelaars ook hun gewone wandelboekjes nog gebruiken en laten afstempelen.
Sommige wandelaars zullen in de praktijk dus graag 2 à 3 stempels krijgen als ze ook nog eens de spaarkaart
van hun eigen wandelclub voorleggen. Dit zal en mag geen probleem zijn bij de aankomstbalie van de
wandeltochten. Dit alles zal met plezier afgestempeld worden.

MARCHING 2013
Er zijn nog een paar “Marchings” over. Dus wie er nog ene nodig heeft kan terecht in de clubwinkel op de
wandeltocht van vrijdag 28 december in de zaal Sarkoheem te Zerkegem en dit voor de prijs van 8 €.

INSCHRIJVINGSKAARTEN
Om wat schrijfwerk uit te sparen, gebruiken velen een sticker met hun gegevens om op de inschrijvingskaarten
te kleven.
Voor de mensen die de telling moeten doen is dit alvast een pluspunt want sommige handschriften zijn echt niet
te ontcijferen.
Indien je dergelijke klevers gebruikt wil er dan aub op nazien dat de volgende gegevens erop staan:
Naam, adres, geboortedatum, lidnummer(te vinden op je lidkaart), naam van de club en zeker ook het nummer
van de wandelclub, in ons geval is dat voor de Rustige Bosstappers nr. 178 (aangesloten bij Aktivia)

SOUPER
Op 8 december waren we met 64 mensen samen in Salons De Vrede en dit al voor de tiende keer.
De uitbater trakteerde daarom iedereen met een frisse graanjenever of voor de zoetemondjes een fruitjenever.
Het eten was heel lekker en de sfeer zat erin.
Tot rond 2 uur in de morgen slaagde Roger, DJ van disco Joy, muziek te draaien die de Rustige Bosstappers op
de dansvloer kreeg. Verder in de krant wat sfeerfoto’s. Voor meer foto’s kijk je best eens op de website
Rbs-178.jimdo.com
Na het hoofdgerecht sprak de voorzitter de genodigden toe, met een terugblik op het afgelopen wandeljaar en
wat vooruitzichten voor 2013.
Zoals gewoonlijk kregen de aanwezige medewerkers aan de wandeltochten van 2012 door de bestuursleden hun
welverdiende geschenkje aangeboden.
Een nieuwe datum voor het souper in 2013 is nog niet bepaald.
Dit wordt in de volgende bestuursvergadering besproken.

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

∗
∗

Zaterdag 25 mei 2013 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel en info in mei/juni)
Zaterdag 7 september 2013 : wandeling in Kent Engeland (artikel met inschrijving in juli/aug.)

BUSUITSTAPPEN
Na wat zoekwerk om niet in de buurt te komen van moederdag, vaderdag of andere feestdagen zijn we tot de
volgende data gekomen. Noteer ze maar alvast op de kalender.
•
•

Zondag 21 april 2013 : “Sportwandeldag”
wandelclub Gasthofstappers – De Klinge (0ost-Vlaanderen)
Zondag 29 september 2013 : “30ste Houtheimtochten”
Houtheimstappers Steenokkerzeel – Berg (Vlaams-Brabant)

(zie Marching p. 138)
(Zie Marching p. 286)

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.



28ste RBS TOCHT van 28 oktober
Op 28 oktober hadden de weergoden geen gunstig weer voorspeld en daarbij nog te vermelden dat er 5
wandeltochten georganiseerd werden in de provincie West-Vlaanderen.
Het aantal wandelaars op onze tocht was dan ook niet zo schitterend : 787 (in bijlage de volledige lijst).
Maar we laten de moed niet zakken en hopen dat de tocht op 28 december er beter zal uitzien.

VRAGEN VAN LEDEN
Er staat 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.
Wij kregen een oproep om volgende zaken kenbaar te willen maken.

Vraag van Geert Verstraete :
Na de uitverkochte zaal voor Michel Wuyts en Geert Vandenbon willen wij u
een nieuwe wielervakman presenteren.
Als vader van twee Flandriens in spe zal hij over de Vlaamse koerskasseien en
de Franse koersmaleien met immens plezier vertellen.
KAREL DECLERCQ KOEREUR
“MET DE WIND VAN ACHTER”
De koers komisch bekeken …
In Hof Ter Straeten te Varsenare , op 16 februari 2013 om 20 uur.
Kaarten in voorverkoop 9 euro en aan de deur 10 euro
bij Bakkerij Kris en Sandy, Eernegemweg 35 Snellegem
bij Geert Verstraete, Zandstraat 2 Varsenare.
Voor inlichtingen tel. 050/81 40 27 of 0494/07 15 73.

KOOPJES
Vraag van Johan Haegeman
TE KOOP: Wegens TE KLEIN
Wandelschoenen met hoge schacht: merk LAFUMA Maat: 44 met VIBRAM reliefzool
Slechts één maal gedragen
Nieuwprijs 120,00€  NU: 60,00€.

Zich wenden Johan Haegeman 0497/87.62.21

WANDELVAKANTIE SLOWAKIJE 2013 VAN LEDEN
Gezien het succes, de respons en de vraag organiseren wij terug een wandelvakantie naar Slowakije.
Van 25 augustus 2013 t.e.m. 01 september 2013
Iedereen kan mee ook NIET wandelaars, deze kunnen genieten van een weekje ontspannen, wellness en
eventueel een deugddoende massage.
Mooie wandelingen in de hoge -, lage – en westelijke Tatra.
Bezoeken aan typische plaatsen.
Vluchten, transport ter plaatse, ontbijt, avondmaal en luchpaketten (of lunch) voor de prijs van slechts
750,00€ pp op basis van standaard tweepersoonskamer.
Minimum 25 deelnemers
Maximum 32 wandelaars
Inschrijven vóór einde feb.2013
Voor meer inlichtingen:
Johan Haegeman PR Rustige Bosstappers 0497/87.62.21

Email: Johan.haegeman@telenet.be

Wij wensen jullie allen
Voor het nieuwe jaar veel geluk en veel mooie momenten
warme liefde, bruisende energie en veel tijd
om te lachen en te dromen
om te genieten en van elkaar te houden

28ste R.B.S.-TOCHT op 28 oktober 2012
Aantal deelnemers
SAMENVATTING
Aktivia
VVRS
VWF
FFBMP
VGDS
VWO
Niet-aangesloten wandelaars
Buitenlandse clubs / Andere clubs

TOTAAL

Clubnummer
3
8
9
11
12
24
59
61
70
72
78
84
89
100
105
110
127
130
137
138
139
140
142
163
177
178
207
216
217
222
245
256
271
276
278
302
303

634
2
12
0
0
1
138

787

Aktivia
Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw
Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende
Wandelclub Beernem vzw
Wsv De Keignaerttrippers Oostende vzw
Wsk Marke vzw
Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw
Godelievestappers Ruddervoorde vzw
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
Wsv De Stormvogels Oostende vzw
Wnzb Knokke-Heist vzw
Drevetrotters Zonnebeke
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw
Heuvellandstappers
Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout
Scheldestappers Zingem
De Vaartlandstappers
Wandelclub Koekelare vzw
Wandelclub Cracks Wolvertem
Wandelclub Vier Op Een Rij Groot-Zedelgem
Houtheimstappers Steenokkerzeel
Wsv De Vossen Buggenhout
Wandelclub Natuurvrienden Deinze (WND)
De Motestappers Koekelare
Wsv Egmont Zottegem
Wjsv De Brugsche Globetrotters
De Rustige Bos-Stappers Jabbeke
Wandelclub Nooit Moe Boezinge vzw
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje'
De 12 uren van Lauwe
De Frisse Stappers Brugge
Wsv De Brigandtrotters
Warden Oom Stappers vzw
Road Runners Torhout vzw
De Margriete Stappers
Wandelclub Roal Benti
W.K. Maldegem
W.T.C. Nieuwpoort

25
11
31
27
1
3
32
6
22
15
2
11
1
32
5
1
33
5
38
3
2
1
14
4
27
118
3
5
4
3
2
14
12
5
10
2
18

304
314
328
330
347
391
402
410
411
412
423
429
440
463
494
9999

W.A.K. (Wandelclub Al Kontent)
Sterrebosstappers Roeselare
Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
Wsv De Molenstappers Ruiselede
Velodroomvrienden Moorslede
De Spartastappers Ardooie
Wsv Schorrestappers
Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw
De 7mijl-stappers Moorsele
Kreketrekkers Kortemark
Watewystappers Tielt
Brugse Metten Wandelclub
W.V. Voor de Wind
Levenslijn Team Damme
Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw
Aktivia Federatieleden

TOTAAL Aktivia

8
9
2
11
1
5
2
2
5
10
6
10
1
12
1
1

634

VVRS
VL 102

W.S.V. Eurek@

2

TOTAAL VVRS

2

VWF
A 017
B 005
B 025
B 051
L 071
VWF

Wsv De Ranstuilen Ranst
Wsp Heverlee-Leuven vzw
Ijsetrippers vzw
Toekers Bunsbeek
Terug Op Stap Post vzw
Vlaamse Wandel Federatie

TOTAAL VWF

2
2
4
2
2

12

TOTAAL FFBMP

0

TOTAAL VGDS

0

VWO
VWO 025

Sterrestappers/Sterretrappers

1

TOTAAL VWO

1

