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Beste wandelvrienden,

Welkom 2014 – vaarwel 2013
In de eerste plaats wil ik, in naam van het bestuur, alle leden en ook jullie familie een
gelukkig en vooral GEZOND 2014 toewensen.
Als we eventjes terugblikken op afgelopen jaar kunnen we het volgende vermelden.
Over de 4 afgelopen wandeltochten met inbegrip van de tocht in december 2012 kwamen 3850
wandelaars naar Groot-Jabbeke, wat 320 minder is dan vorig jaar. Het minder goede weer was daar
waarschijnlijk de oorzaak van, maar ook het aantal wandeltochten in de provincie op onze organisaties.
Het souper was dik in orde, heel lekker eten in Salons De Vrede met goede muziek van disco “Studio 2”.
Per wandeltocht kunnen wij rekenen op de hulp van een vijftigtal medewerkers. Daarom in naam van het
bestuur nogmaals extra dank aan deze mensen, want zonder jullie zou het ons niet lukken.
Dat onze leden flink op stap zijn bewijzen de volle wandelkaarten:
139 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.
Voor 2014 staat ook alweer ‘t een en ’t ander op het programma
4 wandeltochten, nl. Bibbertocht, Parel van Groot-Jabbeke, RBS-tocht en
In de Doenkere Zeswekentocht.
de
1 busuitstap in België, met tussenkomst van de clubkas en naargelang de interesse een 2 .
2 wandeluitstappen onder leiding van Jean Calonne, zonder sponsoring.
Bedrijfsbezoek
Buitenlandse wandelvakantie(s) in Slowakije.
Alle 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
Bye-bye 2013 – welkom 2014
Niet te geloven, maar ’t is zo. Weer een jaar voorbij.
We zitten nu volop in de winter met normaal gezien winterse toestanden
in de natuur en op de weg. Één zaak is goed de dagen worden weer
langer, dus langer licht en leuker om te gaan wandelen zoals op enkele
aanbevolen tochten voor januari & februari.



Woensdag 1 januari : “22ste Katertocht”

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


Zaterdag 4 januari : “Nieuwjaarswandeling”

Ingericht door Warden Oom Stappers.
Afstanden : 7-10-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Geitenhove, Amersveldestraat, Hooglede.


Zondag 5 januari : “20ste Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door De Winkelse Stappers.
Afstanden : 6-13-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal, Dorpslein 17, Sint-Eloois-Winkel.


Zondag 5 januari : “Nieuwjaarstocht”.

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


Zaterdag 11 januari : “Putje Wintertocht”

Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke - Staden.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden.


Zondag 12 januari : “Nieuwjaarstocht”.

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


Zondag 12 januari “Strand- en Polderwandeling”.

Ingericht door Wandelende Noordzeeboys Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21 km (van 9u tot 14u).
Start
: Basisschool De Zeeparel, Kursaalstraat, Heist aan Zee.


Zaterdag 18 januari : “Rondom Brugge – Brugse Vesten Tocht”

Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 4-9-16-21-27 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sint-Andreaslyceum, Veltemweg, Sint-Kruis Brugge.



Zondag 19 januari : “12de Brandweertocht”.

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


Zondag 19 januari : “26ste 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 25 januari : “Vredeseilandentocht”

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


Zondag 26 januari : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. De Leege Platse, Geluwestraat, Beselare.


Zondag 26 januari : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Emmaüsinstituut, Europalaan 2, Aalter.


Zaterdag 1 februari : “15de 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 2 februari : “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.


Zondag 2 februari : “Pannenkoekentocht”.

Ingericht door WTC. Nieuwpoort.
Afstanden : 7-12-18 km (van 8u tot 15u).
Start
: Feestzaal De witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke.


Zaterdag 8 februari : “Oliebollentocht”

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


Zondag 9 februari : “33ste Valentijntjestocht - Viggaaltocht”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 5-8-10-14-16-23 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum, L. Dobbelaerestraat 14, Zomergem.



Zondag 9 februari : “Valentijntocht”.

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


Zaterdag 15 februari : “Pannenkoekentocht”

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-8-13-17-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 56, Ichtegem.


Zondag 16 februari : “41ste Wintertocht”.

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


Zondag 16 februari : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. Passchendaele, Canadalaan 6, Passendale.
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Zaterdag 22 februari 2014 : “25ste Bibbertocht”

Ingericht door onze eigen wandelclub Rustige Bosstappers.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool De Wassenaard, Westernieuwweg 5, Varsenare


Zondag 23 februari 2014 :
Volgende wandelclubs organiseren De Aktivia Nationale Wandeldag wisselbekertochten
- prov. West-Vlaanderen:
NWD Ieper, Stedelijk sportcentrum, Leopold III-laan 18 Ieper
- prov. Oost-Vlaanderen:
Natuurvrienden Deinze, Zaal Brielpoort, Lucien Matthyslaan 9, Deinze
- prov. Vlaams-Brabant:
Wandelclub Horizon Opwijk, Lokalen Vrij Katholiek Onderwijs, Karenveldstraat 23, Opwijk.

MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN 2014
Vorige maand verscheen onderstaand bericht ivm. het lidgeld voor 2014.
Dit wordt eventjes herhaald voor de mensen die vorig krantje niet goed nagelezen hebben.
Alle prijzen gaan de hoogte in en dit is ook zo voor het lidgeld.
In 2014 is het € 12 voor volwassenen en € 10 voor inwonende kinderen tot 15 jaar,
waarvan de ouders lid zijn van de Rustige Bosstappers.
Als wandelclub zelf hebben wij daar heel weinig aan over.
Wij moeten als club vanaf 1 januari 2014 € 9,99 doorstorten aan Aktivia.
Wat betekent dat de € 2 die jullie nu meer betalen volledig naar de federatie gaat, omdat de
verzekeringspremies verhoogd zijn. Die verzekering is nodig voor de tegemoetkoming aan wandelaars ingeval zij
een ongeval zouden oplopen tijdens een georganiseerde wandeltocht.
Daarbij krijgen de leden van Aktivia een paar keer per jaar het tijdschrift “Gezond op Stap” in de brievenbus.
De




leden van de Rustige Bosstappers krijgen echter ook wel wat terug voor hun lidgeld:
de tweemaandelijkse clubkrant, die zowel per post en/of per mail vestuurd wordt;
tussenkomst van de clubkas voor 2 busreizen;
op het einde van het wandeljaar (ca. eind oktober) voor de leden die een volle wandelkaart indienden een
geschenk ttw. ± 25 euro.
Dit bedrag kan wel variëren naar mate de clubkas het toelaat.

Wil tevens nakijken of jouw gegevens op de lidkaart correct zijn.
Kan je ons ook nog laten weten als je een ander adres, e-mail, tel-of gsm-nummer hebt.
Drukwerk en portkosten zijn ook al prijzig en daarom vragen wij als je een e-mailadres hebt om die
door te geven zodat de krant dan electronisch kan doorgestuurd worden, wat niet weglaat dat je
deze krant niet in de brievenbus kan krijgen. Laat gerust iets weten naar devisch-mp@belgacom.net.
Vernieuwing lidgeld gebeurt 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 2014 : ............ 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
139 leden dienden hun volle wandelkaart in, dat is ongeveer 75 % van het totaal aantal leden.
De nieuwe blauwe wandelkaart 2014 is goed voor 25 stempels. Deze kaart ontvang je automatisch bij het
vernieuwen van de lidmaatschap. 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 2014, kan je de volle wandelkaart
inruilen voor een mooi geschenk.

MARCHING 2014

Onze voorraad “Marchings 2014” is uitgeput. Wie nog een Marching wil bemachtigen zal moeten uitkijken in de
clubwinkel op andere wandeltochten.

INSCHRIJVINGSKAARTEN op wandeltochten
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 30 november waren we met 64 mensen samen in Salons De Vrede en dit al voor de elfde keer.
De soep werd aan tafel geserveerd en voor de rest van het eten konden de genodigden aanschuiven aan een
warm visbuffet en vleesbuffet met keuze uit warme groenten en aardappelvariëteiten. Je kon je bord ook nog
aanvullen met verschillende soorten koude groenten en sauzen.
Het feest werd opgeluisterd met muziek van “Studio 2”. Iedereen vond dat het goed was.
Voor foto’s van de receptie 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
een paar vooruitzichten voor 2014.
Zoals gewoonlijk kregen de aanwezige medewerkers aan de wandeltochten van 2013 door de bestuursleden hun
welverdiende geschenkje aangeboden.
Een nieuwe datum voor het souper in 2014 staat nog niet vast, maar er zal gestreefd worden naar een nieuwe
formule. We kijken na om het feest ’s middags te laten plaatsvinden.
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 10 mei 2014 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel en info in mei/juni)
 Zaterdag 6 september 2014 : wandeling in Kent Engeland (artikel met inschrijving in juli/aug.)

BUSUITSTAPPEN
Na wat zoekwerk om niet samen te vallel met moederdag, vaderdag of andere feestdagen zijn we tot de
volgende datum gekomen. Noteer ze maar alvast op de kalender.


Zondag 4 mei 2014 : “Marche du muguet”
wandelclub Les Randonneurs de la haute Meuse. (Namen)

(zie Marching p. 144)

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.



RBS TOCHT van 27 oktober 2013
Op 27 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 : 588 (in bijlage de volledige lijst).
Maar we laten de moed niet zakken en hopen dat de volgende tocht beter zal zijn.
Dus afspraak voor de “In de Doenkere Zeswekentocht” op vrijdag 27 december in zaal Swaenenburg Stalhille.

BEDRIJFSBEZOEK 2014
Zie artikel in bijlage.

WANDELVAKANTIES SLOWAKIJE

2014 - 2015

2014

01 juni - 08 juni wanneer volzet,
wordt een tweede periode ingelast van 31 aug. – 07 sep.
RICHTPRIJS: 799,00€ pp

2015

31 mei – 07 juni wanneer volzet,
wordt een tweede periode ingelast van 30 aug. – 06 sep.
Prijs hiervoor wordt later bepaald.

Een aangename wandelvakantie in één der mooiste wandelgebieden van Europa. Elke dag vertoeven we in een
ander gedeelte van het Tatra gebergte. Zowel in de Hoge- de Lage- als de Westelijke Tatra wordt er gewandeld.
Er is ook een bezoekdag voorzien aan een typisch dorpje een stadje en / of een andere bezienswaardigheid.
Na de inspanning van de dag kan je nog genieten van een heerlijke relaxerende wellness.
Voor meer inlichtingen en inschrijving:
Haegeman Johan
PR Rustige Bos Stappers (178)
Email: johan.haegeman@telenet.be
Tf: 0497/87.62.21

IN MEMORIAM
Op 5 december 2013 overleed Christiane Sevenhant.
Christiane was de echtgenoot van Gabriël Synaeve.
Beiden waren ze al vele jaren lid van de
Rustige Bosstappers.
Het bestuur biedt zijn oprechte deelneming aan bij
het groot verlies dat de familie treft.

Bedrijfsbezoek 2014
WANNEER:

ZATERDAG 22 MAART 2014

VERTREK:

Kapellestraat JABBEKE, aan de Vrije Basisschool, om 09:00 stipt !!!!!.

WAT:

In de voormiddag bezoeken we “De oude kaasmakerij” te
PASSENDALE met nà het bezoek een proeverij van hun
kazen.
’s Middags eten we in het eetcafé van de kaasmakerij
een dagschotel :
soep, gebakken kipfilet of gestoomde zalm met
mosterdsaus, seizoengroentjes en kroketten en koffie.
Dranken aan tafel NIET in de prijs inbegrepen.

In de namiddag brengen we dan een
bezoek aan de “Lukken fabriek” van
JULES DESTROOPER te LO,
eveneens met proeverij.
DEELNAME:

KOSTPRIJS:

U bent slechts Ingeschreven na betaling.
Daar de plaatsen beperkt zijn – MAX 50 deelnemers - wordt rekening gehouden
met datum van betaling op rekening nr: BE56 7795 9522 6588 met vermelding
van naam, aantal deelnemers en voor hoeveel personen vlees of vis

Alles inbegrepen 37,00€ per persoon.

Voor meer inlichtingen Haegeman Johan - PR Rustige Bos Stappers (178)
Email: johan.haegeman@telenet.be

Tf: 0497/87.62.21

AKTIEVE WANDELAARS R.B.S.-TOCHT 27 OKTOBER 2013
Clubnr

Clubnaam

dagtotaal

178

DE RUSTIGE BOS-STAPPERS JABBEKE

110

A 017

RANSTUILEN RANST

87

9

W.S.V. DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM VZW

37

137

WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM

31

127

WANDELCLUB KOEKELARE V.Z.W.

26

142

DE MOTESTAPPERS KOEKELARE

17

11

W.S.V. DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW

15

70

WSV DE STORMVOGELS VZW OOSTENDE

14

59

GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW

10

177

W.J.S.V. DE BRUGSCHE GLOBETROTTERS

10

8

VZW WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE

9

100

WSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT V.Z.W

9

3

WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW

8

216

GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE'

8

449

SPORTRAAD ZUIENKERKE VZW

8

330

W.S.V. DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE

7

24

INTERNATIONALE TWEEDAAGSE BLANKENBERGE V.Z.W.

6

303

W.T.C. NIEUWPOORT

6

138

HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL

5

271

ROAD RUNNERS TORHOUT VZW

5

278

WANDELCLUB ROAL BENTI

5

34

OMLOOP KLUISBERGEN V.Z.W.

4

61

W.S.V. WERVIK

4

72

WNZB KNOKKE-HEIST V.Z.W.

4

120

W.S.V. BUITENBEENTJES LANDEGEM

4

140

A.T.B. DE NATUURVRIENDEN DEINZE

4

256

WARDEN OOM STAPPERS

4

412

KREKETREKKERS KORTEMARK

4

463

LEVENSLIJN TEAM DAMME

4

BBW045

Les Amis De L'Argentine La Hulpe

4

0 002

Burchtstappers Herzele

4

78

DREVETROTTERS ZONNEBEKE

3

349

W.S.V. DE KADODDERS SINT-KATELIJNE-WAVER V.Z.W.

3

485

PRESTO

3

89

HEUVELLANDSTAPPERS

2

103

FLORASTAPPERS GENT VZW

2

114

WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE VZW

2

143

DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE

2

182

WANDELKLUB TEMSE

2

200

WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL

2

207

GEZINSWANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE'

2

314

STERREBOSSTAPPERS ROESELARE

2

318

PASAR OOSTKAMP

2

448

STAP VOORUIT

2

462

WINGENSE WANDELCLUB

2

469

DE KLINKERCLUB

2

494

WANDELCLUB "DE SCHOOIERS" WICHELEN VZW

2

507

DE BUSKANTERS HOUTHULST

2

12

W.S.K. MARKE V.Z.W.

1

33

SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER

1

110

DE VAARTLANDSTAPPERS

1

150

W.S.V. DE REYNAERTSTAPPERS BELSELE-SINAAI

1

180

DE WITSOONE STAPPERS KROMBEKE

1

276

DE MARGRIETE STAPPERS

1

429

BRUGSE METTEN WANDELCLUB

1

439

DE TERVAETE STAPPERS KEIEM

1

502

W.S.V. VAKANTIEGENOEGENS ZULTE

1

BBW053

POLICE WALKERS ANDERLECHT

1

2063

GR Wandelen

TOTAAL

1

588

BUSUITSTAP : H A S T I E R E
DATUM :

Zondag 4 mei 2014.

VERTREK : om 7 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 - Hastière - 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

voor de autocaruitstap naar Hastière op zondag 4 mei 2014 en
betaalt hierbij de som van

euro.

niet leden

