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Weerspreuken voor de maand maart
Zingt in maart de leeuwerk hoog in de
lucht, heerlijk weerke voorspelt zijn vlucht.
Geeft maart veel wind, brengt de zomer
veel fruit gezwind. Stuift het zand in
maart, dat is voor de boer goud waard.
Nimmer is ‘t in maart zo goed, of ’t
sneeuwt er een volle hoed. Sneeuw in
maart, voor groente en vrucht dit groot
nadeel baart.
Maart, in je geheel ben je zelden zo lief,
doch meestal kwaad. Pasen op of neer,
zelfs na Pasen in meert, komt de zonne
weer. Een koekoeksroep einde maart, is door de boer een daalder waard. Slecht
weer op Sint-Benoot, drie weken vol water, de sloot. Hoor je de koekoek in maart,
doof dan maar gauw de haard.
Maria Boodschap schoon en helder, geeft veel schoon vruchten in de kelder. Het
venijn van maart, zit in zijn kop of in zijn staart. Wil maart reeds donder, is sneeuw
in mei geen wonder. Als hij komt of als hij scheidt, maart heeft er zijn gif bereid.
Half maart de laatste grispotten uit de haard.
Waait op Sint Gregoor de wind, weet dat je hem nog veertig dagen vindt. Je dooft
beslist den heert in ‘t midden van meert. In maartse sneeuw de was gedaan, drijft
alle vlekken naar de maan. Sinte-Geertrui haalt de steen uit ‘t riet, die Sint-Matthijs
er in wierp. Maart, o maart, gij rare maart, speel nu eens in mijn kaart, regen niet
of hagel niet, want daarmee doet ge er veel verdriet.
Voor oude mensen die nog graag een jaartje wensen, half maart, niet veel goeds,
noch in zijn kop, noch in zijn staart. Vliegen de zwaluwen hoog, dan blijft ’t weer
droog, maar vliegen ze laag komt er zeker nog regen vandaag. Laat gerust in de
maartse sneeuw uw linnen bleken, zo zullen er weldra alle grote vlekken uitbleken.
overgenomen

uit “De Tuingids”.be

Beste wandelvrienden
Vorig jaar had Koning Winter al flink zijn best gedaan om de
landschappen om te toveren in een wit sneeuwtapijt.
Dit jaar mogen we daarover niet klagen maar het weer is daarom niet veel
gunstiger voor de wandelaars. Op onze vorige organisaties van oktober en
december kregen we veel water en wind waardoor het aantal wandelaars op
onze tochten sterk verminderde.
Hopelijk krijgen we voor onze volgende twee organisaties wat beter weer
voorgeschoteld.
Maar ondanks dit alles hebben we voor de maanden maart/april toch een
paar tochten voor jullie uitgezocht.



Zaterdag 1 maart 2014 : “Pannenkoekentocht”.

Ingericht door De Frisse Stappers Brugge.
Afstanden : 5-9-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Oude Gemeenteschool, Burgstraat, Damme.


Zondag 2 maart 2014 : “30ste Verloren Kosttocht”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 4-10-14-20-26-35-42-50 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Mast, Industrielaan 14, Torhout.


Zondag 2 maart 2014 : “10de Begoniatocht”.

Ingericht door De Buitenbeentjes Landegem.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 14u30).
Start
: Zaal Begonia, Pintestraat 29, De Pinte.


Zaterdag 8 maart 2014 : “Bossentocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum ’t Bulscampvelt, Wingensestraat 2, Hertsberge.


Zondag 9 maart 2014 : “35ste Marsen van Aalter”.

Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 5-8-12-20-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sportpark, Lindestraat 17, Aalter.


Zondag 9 maart 2014 : “Picontocht – 26ste Wandeltocht v/d Westhoek”.

Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 7-10-15-23-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Boare, Koiningsplein 1, De Panne.


Zaterdag 15 maart 2014 : “Ruidenbergtocht”.

Ingericht door Michiel Mispelonvrienden.
Afstanden : 6-13-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. Edewallehof, P.D. Vanhautestraat 10A, Kortemark.



Zondag 16 maart 2014 : “15de Memorial March of Peace”.

Ingericht door Wervikse Wandelsportvereniging.
Afstanden : 6-12-18-25-32 km (van 8u tot 15u).
Start
: Polyvalente Zaal, Ketelstraat, Mesen.


Zondag 16 maart 2014 : “23ste Paardenvisserstocht”.

Ingericht door De Stormvogels Oostende.
Afstanden : 6-12-18-21-24-32 km (van 7u tot 15u).
Start


: Feestzaal Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke.

Zaterdag 22 maart 2014 : “24ste Leeuwtocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 6-12-18-21-30-42-50 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem


Zondag 23 maart 2014 : “Dwars door de Frontstreek”.

Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge.
Afstanden : 6-10-13-16-19-22-28-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. Cieper, Brugseweg 309, Ieper (Sint-Jan).


Zondag 23 maart 2014 : “6de Lentetocht”.

Ingericht door Ons Erf Stappers.
Afstanden : 6-8-15-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Ons Erf, Chartreuseweg 53, Sint-Michiels.


Zaterdag 29 maart 2014 : “Lattenklieverstocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-20-25 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal Sinjo, Lattenklieversstraat 28, Sint-Joris.


Zondag 30 maart 2014 : “36ste Reigertocht”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 5-6-8-14-18-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije Lagere School De Bron, Molendreef 16, Lovendegem.


Zaterdag 5 april 2014 : “Blarentocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-9-13-17-21-30-42-50 km (van 6u tot 15u).
Start
: Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare.


Zondag 6 april 2014 : “13de Hapkin-tocht”.

Ingericht door Kreketrekkers Kortemark.
Afstanden : 6-9-12-16-20-26-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. De Kouter, Ichtegemstraat 2B, Kortemark.


Zondag 6 april 2014 : “Meetkerkse Moerentocht”.

Ingericht door Sportraad Zuienkerke.
Afstanden : 6-12-20-26 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sportcentrum, Oude Molenweg 15, Meetkerke.



Zaterdag 12 april 2014 : “18de Lange Nelletocht”.

Ingericht door de Stormvogels Oostende.
Afstanden : 6-12-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Sluisvliet, Vingerlingstraat 15, Oostende.


Zondag 13 april 2014 : “28ste Globetrotterswandeltocht”.

Ingericht door.Brugsche Globetrotters
Afstanden : 6-12-21-28-36-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels.


Zondag 13 april 2014 : “24ste Hoppelandtocht”.

Ingericht door de Witsoone Stappers Krombeke.
Afstanden : 7-12-18-24-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Maeke-Blijde, Doornstraat, Poperinge.


Zaterdag 19 april 2014 : “24ste Dreventocht”.

Ingericht door De Brigandtrotters.
Afstanden : 7-14-21-28 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum, Tieltsesteenweg 8, Oostrozebeke.


Zondag 20 april 2014 : “Driedaagse Kaaswandeltocht”.

Ingericht door de Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-21-26-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke.


Zondag 20 april 2014 : “Brandweerwandeling”.

Ingericht door Watewystappers Tielt.
Afstanden : 6-12-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Europahal, Generaal Maczekplein 7, Tielt.


Maandag 21 april 2014 : “39ste Houtlandtocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 6-10-13-18-22-27-35-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Oostcampus (voorheen Coca Cola), Siemenslaan 1, Oostkamp.


Zaterdag 26 april 2014 : “De Blankaarttocht”.

Ingericht door Wandelclub Hoger Op Woumen.
Afstanden : 8-13-17 km (van 7u tot 15u).
Start
: Woumens Ontmoetingscentrum, Iepersteenweg 4,Woumen.


Zondag 27 april 2014 : “26ste Parel van Groot Jabbeke”.

Ingericht door onze eigen Rustige Bos-Stappers
Afstanden : 6-10-15-21-26-30 km (van 7 tot 15u).
Start
: Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem.
WIJZIGING STARTPLAATS

( bericht overgenomen van website Aktivia)

Wandelclub Voetje voor Voetje Gits laat weten dat de organisatie van haar Memorialtocht op
woensdag 2 april as. NIET DOORGAAT vanuit zaal De Nieuw Inkom te Gits MAAR vanuit zaal
Hembyze , Stationstraat te 8830 Gits

MEDEDELINGEN
SOUPER 2013
Het aantal aanwezigen op ons jaarlijks souper daalt jaar na jaar. Nochtans kregen we veel positieve
reacties van de aanwezigen op het feestje van 30 november. Leuke foto’s kan je zien op onze website
rbs-178.jimdo.com

Een aantal van onze leden vinden de rit naar Ichtegem op een winteravond als het duister en donker
is niet meer oportuum. Nog een punt was dat het rijkelijk eten ’s avonds wat op de maag blijft liggen.
Vandaar een verschuiving naar een middagmaal.
We maken dus een afspraak voor het jaarlijks feest van de Rustige Bosstappers op
Zaterdag 22 november 2014 voor een gezellig samenzijn met hopelijk veel aanwezigen en met een
even lekkere “gerechjes” aan een goed verzorgde feesttafel zoals de vorige keer.
We hopen dat deze formule de leden aanspreekt en dat we kunnen rekenen op een talrijke opkomst
in de vertrouwde Salons De Vrede te Ichtegem
Noteer dus zeker maar deze datum in jullie agenda.

IN DE DOENKERE ZESWEKENTOCHT
Op vrijdag 27 december 2013 organseerden we voor de 3de maal onze “Doenkere Zeswekentocht”.
Alles was er om er een geslaagde tocht van te maken. We hadden een nieuwe lokatie om te starten,
een mooie startzaal, een goed parcours in de polders en een bestuur en medewerkers met een goed
humeur die het zagen zitten. Maar…….er waren twee grote boosdoeners die de wandelsport stokken
in de wielen, ik bedoel in de voeten, steken nl, een striemende regen en een sterk waaiende wind.
Bij gevolg veel mensen die hun kat gestuurd hebben en dat beest zag het ook niet zitten om de deur
uit te gaan.
Toch nog dank aan de 300 moedwillige deelnemers die weer en wind trotseerden.

WANDELVAKANTIES SLOWAKIJE

2014 - 2015

2014

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

2015

31 mei – 07 juni wanneer volzet,
wordt een tweede periode ingelast van 30 aug. – 06 sep.
RICHTPRIJS: 799,00€ pp.

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

Bedrijfsbezoek 2014
WANNEER:

ZATERDAG 22 MAART 2014

Er zijn nog een paar plaatsen vrij!!

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

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

