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In naam van het bestuur van de
Rustige Bosstappers wens ik iedereen
een welverdiende en deugddoende vakantie!

Beste wandelvrienden
Eindelijk komt de “zomer” eraan, of toch tenminste de periode dat het zomer
zou moeten zijn.
Maar we leven op hoop en hoop doet leven, zegt het spreekwoord.
Dus het kan maar beter worden.
Toch belet dit ons niet om te gaan stappen en ik moet zeggen dat de Rustige
Bosstappers goed vertegenwoordigd zijn op officiële wandeltochten.
Voor de maanden juli en augustus 2013 hebben we er een paar voor je
uitgezocht.


Zaterdag 6 juli 2013 : “11de Breydel en De Coninckwandeltocht”

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 6-12-19 km (van 8u tot 15u).
Start
: Vrij Technisch Instituut (VTI) Boeveriestraat 73, Brugge.


Zondag 7 juli 2013 : “11de Sint-Pietersveldtocht”.

Ingericht door Wingense Wandelclub.
Afstanden : 7-8-13-19-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Lokaal ’t Schooltje (achter gebouwen RMT), Sint-Pietersveld 6B, Wingene.


Zaterdag 13 juli 2013 : “Zomerwandeling”

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


Zondag 14 juli 2013 : “43ste Guldensporentochten”.

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


Zondag 14 juli 2013 : “14de Gavertocht”.

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


Zaterdag 20 juli 2013 : “3de Poldertocht”

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


Zondag 21 juli 2013 : “28ste Witsoonetocht”.



Ingericht door De Witsoone Stappers Krombeke.
Afstanden : 6-10-12-18-24-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Ontmoetingscentrum De Bampoele, A. Verbrigghestraat, Krombeke.


Zondag 21 juli 2013 : “Beach Walk”.

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



Zaterdag 27 juli 2013 : “15de Gitsbergroute”

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


Zondag 28 juli 2013 : “18de Bebloemingstocht”.

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




Zondag 28 juli 2013 : “Stripfigurentocht”.

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


Zaterdag 3 augustus 2013 : “23ste Drie-Arrondissemententocht”

Ingericht door Pasar Kortemark.
Afstanden : 4-6,5-10-12-14-19-22-26 km (van 7u tot 15u).
Start
: Wijkschool Kortemark-Elle, Ieperstraat 47, Kortemark.


Zondag 4 augustus 2013 : “Kastelentocht”.

Ingericht door De Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-7-12-15-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Het Torenhof, Oostendesteenweg 251, Eernegem.


Zondag 4 augustus 2013 : “6de Wisselbekertocht”.



Ingericht door Oostnieuwkerkse Stappers.
Afstanden : 6-9-12-15-20-25-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sportterrein Oostnieuwkerke, Cockstraat 24, Oostnieuwkerke.


Zaterdag 10 augustus 2013 : “17de Velodroomtocht”

Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede.
Afstanden : 5-10-15-20-24 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: D’Oude Schole, Strobomestraat 11A, Moorslede.


Zondag 11 augustus 2013 : “5de De Kust Wandelt”.

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


Zondag 11 augustus 2013 : “5de De Kust Wandelt”.

Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw.
Afstanden : 6-10-20-30-40-50 km (van 7u tot 15u).
Start
: Station Blankenberge, Leopold III-plein, Blankenberge.


Donderdag 15 augustus 2013 : “42ste Internationale 15-augustustochten”

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 5-7-10-13-17-21-27-35-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sporthal Psychiatrisch Centrum St. Amandus, Reigerlostraat 12, Beernem.





Donderdag 15 augustus 2013 : “Op de Sporen van de Slag van Cassel”.

Ingericht door Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde.
Afstanden : 7-12-18-25-34 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Salle des fêtes, Markt, Zuytpeene (Frankrijk).


Zaterdag 17 augustus 2013 : “Polderwandeltocht”

Ingericht door Wandelclub Gistel.
Afstanden : 8-16-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum, Dorpsstraat 38A, Snaaskerke.


Zondag 18 augustus 2013 : “18de Kermistocht”.



Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25-30-35 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal voor sport en spel (naast sporthal) Tieltstraat z/n, Ruiselede.


Zondag 18 augustus 2013 : “Oogsttocht”.



Ingericht door De Buskanters Houthulst.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Dorpshuis, Monseigneur Schottestraat 1, Houthulst.


Zaterdag 24 augustus 2013 : “Vierdaagse van de Ijzer”

Ingericht door Vierdaagse van de Ijzer.
Afstanden : 8-16-24-32 km (van 8u30 tot 10u30).
Start
: Grote Markt, Ieper.


Zondag 25 augustus 2013 : “5-Dorpentocht door het Krekengebied”.

Ingericht door Wandelclub Roal Benti.
Afstanden : 6-9-12-15-20-27-33 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiezaal, Dorpsstraat 61, Sint Laureins.


Zondag 25 augustus 2013 : “Sneukeltocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-8-13-16-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal ’t Schablier, Engelstraat 50, Ichtegem.


Zaterdag 31 augustus 2013 : “Zomertocht”

Ingericht door Watewystappers Tielt.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. Club 77, Brouwerijstraat 42, Schuiferskapelle


Zondag 1 september 2013 : “27ste Stoomtuigwandeling”.

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 1 september 2013 : “Oudlandpoldertocht”.

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

MEDEDELINGEN
25ste PAREL VAN GROOT JABBEKE
We kunnen besluiten dat de opkomst naar deze wandeltocht bijzonder geslaagd was. De zon was van de partij
en 1631 wandelaars kwamen naar Zerkegem afgezakt. Hierna zie je de uitslag van deze wandeltocht.

GROEPSWANDELING
Op zaterdag 25 mei vertrok het trio Jean, Dirk en Daniël met 36 volgelingen naar Wimereux (Noord-Frankrijk).
Het was een zonovergoten dag. Op de website kan je tal van foto’s nakijken.
www.rbs-178.jimdo.com.
Jean Calonne doet nog een voorstel :
een bezoekje te brengen aan een georganiseerde wandeltocht bij onze Noorderburen.
De inrichtende club is “De Vrolijke Tippelaars” in Vlissingen op zaterdag 20 juli 2013.
Deelname aan deze organisatie valt buiten de verantwoordelijkheid van de Rustige Bosstappers maar telt wel
mee voor een stempel op de groene wandelkaart.
Alle inlichtingen bij Jean, Dirk of Daniël en in het artikel verder in de krant.

KENT 2013
18de editie van de wandeling in Engeland.

“The SAXON SHORE WAY” : Appledore – Aldington ca. 17 km
Dit is het traject dat de deenemers zullen bewandelen.
Alle info omtrent de tocht en 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

BUSUITSTAP
In het najaar gaan we nog eens op verkenning buiten onze provincie, nl. naar Berg (Vl. Brabant)
op zondag 29 september voor de “30ste Houtheimtochten”.(zie p. 286 in de marching).
Start in zaal Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126, Berg.
Inschrijving voor deze groepsactiviteit in deze krant.

IN MEMORIAM
“Zij nam het leven zoals het kwam, zat nooit bij de pakken neer,
Zorgde voor de vrolijke noot. Nu is zij er niet meer.”

Liliane Vandamme was jarenlang lid van onze wandelclub dit samen met haar
echtgenoot Henri Verschaeve.
Zij overleed op 3 juni 2013 op de leeftijd van 62 jaar.
In naam van het bestuur oprechte deelneming aan Henri, kinderen en de familie.

BEDRIJFSBEZOEK 2013 EPC en GREGA op woensdag 22-05-2013
Om 09u00 stipt was bijna iedereen er klaar voor en konden we vertrekken, met onze vaste autocar bestuurder Geert en
onze organisator Johan, naar het eerste bedrijf.
Inderdaad bijna iedereen want toen ik om 08u55 zag dat er nog iemand ontbrak belde ik deze op. Betrokkene viel uit de
lucht toen ik hem vroeg of hij niets vergeten was. Na enkele ogenblikken viel blijkbaar zijn eurocent met de woorden “ da
was vandoage zeker?”.
Dus wij weg met 27 deelnemers, in plaats van 28, naar LOKEREN, de drukkerij
EPC wat staat voor Eco Print Center.
We waren mooi op tijd en werden er ontvangen door Armand, de gids van dienst
die ons, nadat we een koffie of frisdrank aangeboden kregen, wegwijs maakte in
wat “De Persgroep” is, waar EPC toe behoort. Vooraleer de rondleiding aan te
vangen kregen we een uitgebreide uitleg van hoe de drukkerij werkt vergezeld
van de nodige slides en foto’s.
Bij EPC worden verschillende kranten, zowel Nederlandse als Belgische, gedrukt.
Onder andere HLN, De Morgen en het financiële dagblad De Tijd worden hier
gedrukt. Een van de Nederlandse kranten is De Volkskrant. Verder worden er
allerhande magazines gedrukt waaronder Netto en Nina evenals de Zone
magazines zoals Zone 09, Zone 03 en Zone 02.
De rondleiding begon bij het basisproduct, de papierrollen, allemaal gerecycleerd
papier of gecertificeerde papiersoorten. Deze rollen komen hoofdzakelijk uit
België, Duitsland, Spanje, Centraal –Europa en de Scandinavische landen. In
totaal wordt 3.000 ton papier, of ongeveer 2.500 rollen per maand gebruikt. Het
transport van deze rollen gebeurt volledig automatisch, vanaf het lossen van de
vrachtwagens tot en met het monteren op de drukpersen. Dit alles wordt
uitgevoerd door robots, waaronder ook de robot vorkhef trucks die de rollen
naar de persen brengen.
De persen zijn de modernste van Europa en zijn waterloze offsetrotatiepersen
die eenvoudiger, milieuvriendelijker en productiever zijn dan een conventionele
hoogdruk drukpers. Jaarlijks wordt zo’n 900.000 kg inkt verbruikt. Er wordt
gedrukt in een vierkleuren systeem (CMYK) Cyaan (blauw) Magenta (rood)
Yellow (geel) en Key (meestal zwart) wat inhoudt dat de persen fullcolour
productie leveren.
De teksten worden met fijne lasertechniek in aluminium drukplaten gegraveerd.
De productie van deze drukplaten; ontwikkelen, plooien en sorteren; gebeurt
volautomatisch en deze worden ook automatisch gewisseld op de drukrollen. De
CTP installatie belicht zo’n 2.500 tot 3.000 platen per nacht om een krant te
drukken. Maximaal kunnen ongeveer 30.000 kranten per uur gedrukt worden. In
de toren van elke pers worden de kranten dan geplooid en in een klem
meegenomen via een transportband. Via deze laatste gaat het naar de
verzendingsafdeling waar ze worden geassembleerd en verpakt, hier worden
ook eventuele katernen of bijlagen bijgevoegd. Van hier gaat het naar de
bundelmachines die tot 320.000 exemplaren per uur kunnen inbinden. Van hieruit
gaat het naar de palletiseerautomaten waar het bundelen, stapelen en verpakken
ook volautomatisch verloopt.
Hierna gaat elke palet naar een bepaalde laadzone waar ze worden opgehaald
door de vrachtwagens die hen naar de plaats van levering; de verdeelcentra ,de
post of de krantenwinkel; zal brengen tussen 23u00 en 04u00. Op het einde van
het bezoek kreeg iedereen nog een plastiek zakje gevuld met tijdschriften en
mochten we ook enkele kranten gratis meenemen. De dames werden nog extra in
de watten gelegd, ze kregen nog een “goed gevoel” pakket mee naar huis.
Na dit eerste interessante gedeelte van onze daguitstap begon onze maag lichtjes
te knorren, het werd dus tijd om ons naar ons tweede bedrijf te begeven waar
een middagmaal voorzien was.

Dit tweede bedrijf, GREGA, wat staat voor de afkorting van GREta en GAston, de stichters
van het bedrijf, situeert zich in Buggenhout en is van een heel ander type. We kwamen er
aan iets voor het afgesproken uur en werden zeer goed ontvangen door Remi, één van onze
gidsen tijdens ons bezoek, en zijn vrouwtje Chris. Zoals je op de foto’s kan zien was het
middagmaal meer dan voldoende, van een eufemisme gesproken . Iedereen kreeg een bord
met daarop 5 sneden gedroogde ham en 5 sneden gekookte ham, alles gegarneerd met sla,
tomaat en een dressing en er werd stokbrood bij geserveerd. Als drank konden we kiezen
uit rode- of witte wijn of frisdrank.
Bij het opdienen van deze gigantische borden kwam een grote zucht door de zaal van:
“moeten wij dat allemaal opeten, dat zal niet gaan, het is veel te veel” MAAR: wat dacht je,
NIETS bleef er over op de borden, zo lekker was het.
Na de maaltijd dienden we eerst een beschermend plastiek pak aan te trekken, incluis
masker en muts. Die gebeurde uiteraard met de nodige hilariteit.
Hierna werden we in twee groepen verdeeld. De ene groep werd geleid door de eigenaar
zelf, Gaston, en de andere door Remi. We kregen een rondleiding in het bedrijf waarbij ons
werd uitgelegd hoe er hier wordt gewerkt om op artisanale wijze een verse ham om te
toveren in een gedroogde of gekookte delicatesse.
De hammen worden enkel gekocht in België bij een viertal bedrijven waaronder Westvlees.
Bij levering worden de hammen gecontroleerd op de kerntemperatuur, deze mag niet hoger
liggen dan 4° C om bacterievorming te voorkomen. Wanneer de temperatuur hoger ligt
worden de hammen geweigerd en teruggestuurd. Er wordt niets anders dan achterhammen
gebruikt, dus geen voorhammen (schouders).
Hierna gaan de hammen naar ofwel de afdeling waar gekookte hammen gemaakt worden,
of naar de afdeling rauwe hammen.
In de afdeling gekookte hammen worden ambachtelijk gekookte hammen gemaakt met of
zonder been. Ze hebben een natuurlijke vleessmaak met een zacht en rijk aroma, zoals we
zelf mochten ondervinden bij ons middagmaal. Onder andere de gekende Superano cotto wordt hier
gemaakt. Voor het verkrijgen van de typische vorm worden de hammen in een persvorm gelegd en
daarna naar de kokerij gebracht.
Voor het vervaardigen van de rauwe of gerookte hammen wordt een iets andere werkwijze
toegepast. Eerst worden de hammen leeg gedrukt (verwijderen van overtollig vocht en bloed).
Daarna worden ze een eerste maal met zeezout bedekt en dienen ze een eerste rustperiode te
ondergaan. Na de eerste rustperiode worden ze afgewassen met lauw water en gedroogd. Daarna
worden ze een tweede maal met zuiver zeezout bedekt en gaan terug de wachtkamer in. Na deze
tweede rustperiode om zout op te nemen worden ze terug afgewassen en gaan ze naar
rijpingskamers. De vleeszijde wordt bedekt met een vloeibare smoutlaag om uitdrogen te vermijden
bij het rijpingsproces. Elke rauwe ham heeft een rijpingstijd van minstens 15 maand vandaar ook de
naam Superano (boven het jaar).
Het neusje van de zalm is echter de Pata Grega, een rauwe ham die 24 of 36 maand gerijpt is en een
heerlijke smaak heeft.
De Superano wordt ook verkocht in kleinere delen, zijnde één vierde van een ham. Bij deze versnijding en ontbening is een
klein verlies van vlees, dit wordt echter verwerkt in een delicatesse waarmee onder andere toastjes belegd kunnen
worden. De restjes worden heel fijn gesneden, er worden kruiden en olijfolie aan toegevoegd, alles wordt gemengd en
klaar is kees.
Na de leerrijke rondleiding werden we vergast op een proeverij van de producten en op een streekbiertje (Malheur) of een
glaasje wijn of een frisdrank.
Na nog wat napraten en veel proeven en nadat iedereen die wou de gelegenheid gekregen had om zijn aankopen te doen
stapten we voldaan terug in de autocar om ons, in de goede handen van Geert, na deze geslaagde dag terug huiswaarts te
begeven.
Omstreeks 18u00 waren we terug waar we vertokken waren. Om de dag af te sluiten zijn enkelen onder ons nog iets gaan
nuttigen bij Marie-Jeanne.
DE AFWEZIGEN HADDEN EENS TE MEER ONGELIJK.
Johan Haegeman
PR Rustige Bosstappers
Foto’s kan je bekijken op de website

AANTAL DEELNEMERS “25ste 2013
Clubnr

178

Clubnaam

De Rustige Bos-Stappers Jabbeke

Datum tocht

28/04/13

Tochtnaam

25e Parel van Groot-Jabbeke

Tochtid

17859
1631

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

1291
2
12
41
0
0
284
1
1631

Aktivia
3
8
9
11
12
24
33
34
59
61
63
70
72
78
84
87
89
91
100
103
105
114
120
127
137
139
140
142
143
147
150

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
Singelwandelaars Strombeek-Bever
Omloop Kluisbergen vzw
Godelievestappers Ruddervoorde vzw
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw
WSV De Kadees vzw
Wsv De Stormvogels Oostende vzw
Wnzb Knokke-Heist vzw
Drevetrotters Zonnebeke
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw
Wsv De Sportvrienden vzw
Heuvellandstappers
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout
Florastappers Gent vzw
Scheldestappers Zingem
Wandelclub De Marktrotters Herne vzw
Wsv Buitenbeentjes Landegem
Wandelclub Koekelare vzw
Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem
Wsv De Vossen Buggenhout
vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze
De Motestappers Koekelare
De Kwartels vzw
Wandelclub Kruikenburg
Wsv De Reynaertstappers Belsele-Sinaai

53
65
94
42
13
9
2
4
56
10
4
43
39
6
11
2
6
7
47
2
2
1
10
32
39
2
10
46
11
2
2

163
177
178
180
200
205
207
216
217
233
245
256
261
271
276
278
295
300
302
303
304
314
328
330
332
345
347
361
363
364
376
383
391
402
410
411
412
423
429
439
448
449
462
463
473
477
485
486
494
499
504
507
526

Wsv Egmont Zottegem vzw
Brugsche Globetrotters vzw
De Rustige Bos-Stappers Jabbeke
De Witsoone Stappers Krombeke
Wandelclub De Zilverdistel
Wandelclub 'De Westhoekstappers'
Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw
Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje'
De 12 uren van Lauwe
Hanske de Krijger Oudenaarde
Wsv De Brigandtrotters
De Warden Oom Stappers vzw
Wsv Zelden Rust
Road Runners Torhout vzw
De Margriete Stappers vzw
Wandelclub Roal Benti vzw
Michiel Mispelonvrienden
Wsv Horizon Opwijk
W.K. Maldegem
W.T.C. Nieuwpoort
W.A.K. (Wandelclub Al Kontent)
Sterrebosstappers Roeselare
Wsv De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden
Wsv De Molenstappers Ruiselede
vzw De Mirakelstappers Waregem
De Waterhoekstappers Heestert
Velodroomvrienden Moorslede
De Textieltrekkers vzw Vichte
Spoetnikstappers
De Trompe Deerlijk
De Chatons Ronse
de Trekvogels Boekhoute vzw
De Spartastappers Ardooie
Wsv Schorrestappers
Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw
De 7mijl-stappers Moorsele
Kreketrekkers Kortemark
Watewystappers Tielt
Brugse Metten Wandelclub
De Tervaete Stappers Keiem
Stap Vooruit
Sportraad Zuienkerke vzw
Wingense Wandelclub
Levenslijn Team Damme
Wandelclub Hoger Op Woumen
Het Wandelend Paard
Presto Ichtegem
Wandelclub I.P.A. België
Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw
Guldenbergstappers Wevelgem
Bavostappers Bavikhove
De Buskanters Houthulst
't Wandel Voetje
TOTAAL Aktivia

2
23
110
3
2
3
17
28
8
9
20
36
2
10
34
14
21
2
6
13
5
37
11
36
1
3
8
6
2
2
1
8
8
2
4
7
24
15
26
14
2
2
2
3
7
1
2
2
3
4
1
2
5
1291

VVRS
VL 047

W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen
TOTAAL VVRS

2
2

VWF
A 013
A 038
L 066
O 001
O 002

De Kleitrappers vzw
De Noorderkempen Hoogstraten
Wsv Horizon Donk vzw
Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering
Burchtstappers Herzele
TOTAAL VWF

2
2
2
2
4
12

FFBMP
BBW 018
BBW 020
BBW 032
BBW 046
BBW 053
HT 025
NA 009

Police de Bruxelles-Section Marche
Van Asbroeck Marching Team
Section Marche Police de Jette
Section Marche S.T.I.B.
Police Walkers
Les Marcheurs de la Police de Binche
Wallonia - Namur
TOTAAL FFBMP

26
1
7
2
1
2
2
41

TOTAAL VGDS

0

TOTAAL VWO

0

Ettelijke jaren geleden namen wij met een groepje leden van de
“Rustige Bos-Stappers” deel aan een wandeltocht van
Vlissingen naar Domburg.
In 2001 en 2002 organiseerden wij een deelname aan een
“heroïsche” wandeltocht in Zeeland, nl. “De Helden van de
Oosterschelde”.
De eerste keer was het te voet (ca. 25 km) van Neeltje Jans naar Zierikzee en terug met een boot, de
tweede keer omgekeerd, of was het juist andersom ?
In die tijd kon je nog de Westerschelde oversteken met de veerboot Breskens-Vlissingen en op tijd aan
de start geraken, maar met het wegvallen van deze autoverbinding en de verplichting om te rijden langs
de Westerscheldetunnel, was zoiets niet meer te doen.
Nochtans blijft Zeeland een mooie wandelstreek als je een beetje buiten de vlakke en/of rechtlijnige
gebieden kunt blijven. Daarom stellen wij jullie een mooie tocht voor, waaraan wij vorig jaar deel
namen, ingericht door wandelvereniging “De Vrolijke Tippelaars” (jawel !) uit Vlissingen :

STRAND - en DUINTOCHT te VLISSINGEN : 15 km
De tocht telt mee voor onze wandelboekjes en voor de groene R.B.S.-wandelkaart 2013 (dus
meebrengen voor de stempel !).
Afspraak vóór vertrek : om 8.30 uur op de parking van de oude Sporthal, Kapellestraat te Jabbeke.
Wij rijden dus met eigen/gedeelde wagens tot in Breskens (53 km), stappen daar op de “pont” als
voetgangers, nemen te Vlissingen de zomerbus 64 tot de “Leeuwentrap” en bereiken, aan de Burg. Van
Woelderenlaan, de “Kanovijver” (inschrijving in dit etablissement).
De wandeltocht gaat over de zeedijk van Vlissingen naar het Nollehoofd, het strand in de richting
Zoutelande en terugkeer via de paden op de duinentoppen en de vijvers van het Nollebos. Dat levert
ons prachtige beelden op van de scheepvaart door het Scheur, de Belgische Oostkust en Cadzand aan
de overzijde van de Westerschelde of Hont, en panoramische vergezichten over het binnenland van
Walcheren tot Lange Jan in Middelburg...
Het eten gebeurt ongeveer halverwege (hetzij picknick op het strand, hetzij een hapje in het
strandpaviljoen “Zeester” – er is tijd genoeg).
Transport tot Breskens, overzet, stadsbus, inschrijving en verbruik zijn voor eigen rekening !
OPGELET : Aangepaste kledij en schoeisel voor alle weertypes, wandelstok, verrekijker, tevens
toiletpapier, paraplu en al wat nuttig kan zijn (meebrengen). Gulden zijn niet meer verplicht !
Deelnemers die niet zelf kunnen / willen rijden en deelnemers die plaatsen vrij hebben in de wagen
kunnen best contact opnemen met elkaar om samen te rijden en de transportkosten te delen, of ons
telefonisch hun desiderata berichten.
Alle inlichtingen bij
Jean CALONNE, Zerkegemstr. 22, 8490 Jabbeke 0495/77.44.79,
e-mail jean.calonne@pandora.be
Ook inl. bij Dirk Vandekerckhove : Lange Dreef 15 , Jabbeke 050/81.26.35 en
Daniël Eeckeloo, Bedevaartstr. 6, Zerkegem 050/81.53.12
GRAAG een belletje, SMS of mailtje om jullie deelname (volledig gratis) te melden...

Voor onze 18e wandeling in Engeland zitten we opnieuw aan
de zuidkust van Kent, maar meer naar het Westen dan vorig
jaar en wat landinwaarts met een glooiend, bebost lansdchap
en tevens mooie zichten op de Romney Marsh.
Het is het laatste stukje van de Saxon shore way, dat wij in
deze streek nog moeten bewandelen om dit “long distance
path” af te werken.
Wij starten te Appledore aan de St Peter & Paul’s Church, waar wij in 2008 eindigden (komende van Rye in
Sussex) en zullen noord-oostwaarts de oude kustlijn uit de Saksische tijd (5e-6e eeuw) volgen.
Na een stukje van de Royal Military Canal klimmen we dan landinwaarts, waar we een heel gevarieerd
landschap zullen doortrekken tot Hamstreet om te picknicken in de Duke’s Head. Daarna trekken we verder in
dezelfde richting tot Aldington Corner, waar we in 2006 eindigden (komende van Etchinghill) in de pub “The
Walnut Tree”, hoofdkwartier van de beruchte bende de “Aldington Smugglers Gang”.

The SAXON SHORE WAY : Appledore - Aldington ca. 17 km
Transport gebeurt per autocar (met 2 chauffeurs) vanuit Jabbeke (om 6.45 uur aan de oude
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 Hamstreet Je kunt dus
zo een deel van het parcours overslaan, indien nodig. Thuiskomst is voorzien rond 23.30 u.
Deelnemers uit de Westhoek kunnen ook te Veurne opstappen.
De deelnemers krijgen eind augustus alle nodige details over het parcours en de bezienswaardigheden
en raadgevingen qua kledij, uitrusting, verloop e.d. De tocht telt mee voor de groene R.B.S.- wandelkaart en alle deelnemers ontvangen een prachtige stempel van “Kent Invicta”.
INSCHRIJVING MET VOORSCHOT : 24 € voor RBS-leden / 26 € voor niet-leden, slechts geldig na
betaling. De leden hebben voorrang t.e.m. 31 juli, maar ook niet-leden schrijven best zo vroeg mogelijk
in. 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 met verplichte strook, enkel op zijn rek. BE90 2991
0088 0632 (ref. Kent 2013 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 RBS J/N

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tekenen hierbij in voor de wandeluitstap naar Kent op 7/9/13 met ………… leden/…………niet-leden
en storten ………L/………NL voorschotten van 24 € / 26 €, zijnde samen …………………………€.
Door de intekening/betaling ontslaan zij de inrichters en de Wandelclub R.B.S.-Jabbeke van elke
verantwoordelijkheid voor materiële schade en/of lichamelijke letsels die hij/zij en zijn/haar metgezellen zouden kunnen oplopen tijdens deze uitstap. De deelname gebeurt dus volledig op eigen
risico.
Datum ……………………
Handtekening

BUSUITSTAP : BERG
DATUM :

Zondag 29 september 2013.

VERTREK : om 7u30 uur (stipt) op de parking Vrije Basisschool, Kapellestraat 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
Belfius BE56 7795 9522 6588 met volgende vermelding
“Busuitstap - BERG- voor …… personen”.

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 BERG op 29 september 2013 en
betaalt hierbij de som van

euro.

