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Beste wandelvrienden
Ja ’t is weer zover, gedaan met de lange “zomer”dagen. Hopelijk kunnen we nog
wat genieten van een aangenaam nazomertje, maar dat valt zeker nog af te
wachten. Enfin we zien wel, maar wandelen doen we toch!
Daarom volgen hierna zoals gewoonlijk wat voorstelwandelingen voor de
maanden september/oktober 2014



Zaterdag 6 september 2014 : “Weer naar schooltocht”

Ingericht door vzw De Vredeseilanden.
Afstanden : 6-9-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Refter GVBS Sint-Pieter, Schooldreef 18, Oostkamp


Zondag 7 september2014 : “28ste 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 7 september 2014 : “Oudlandpoldertocht”.

Ingericht door Sportraad Zuienkerke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke.
ste

 Zaterdag 13 september 2014 : “24 Boterronde”
Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 7-11-15-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Tent Technisch Atheneum, Kaaskerkestraat 22, Diksmuide.


Zondag 14 september 2014 : “Jacques Breltocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 7-13-20-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, Geluveld.


Zondag 14 september 2014 : “9de Nazomertocht”.

Ingericht door De Hanestappers.
Afstanden : 7-14-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Wielingencentrum, Graaf Jansdijk, Wenduine.


Zaterdag 20 september 2014 : “Brandweerwandeling”

Ingericht door de Warden Oom Stappers.
Afstanden : 4-8-12-15-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Brandweerarsenaal, Grote Noordstraat 25, Hooglede.


Zondag 21 september 2014 : “19de Kroenkel door autoloze zondag”.

Ingericht door.Brugsche Globetrotters
Afstanden : 6-11-13-18-21-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Beurshalle, Hauwerstraat 2, Brugge.



Zondag 21 september 2014 : “45ste Internationale Duin- en Poldertocht”.

Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-10-15-20-25-30-36 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, Lombardsijde.


Zaterdag 27 september 2014 : “3de Kanaaltocht Zwevegem”

Ingericht door Wandelclub Zwevegem-Kappaert.
Afstanden : 6-12-18 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal O.C.Kappaert, Stedestraat 39, Zwevegem.


Zondag 28 september 2014 : “38ste Tabakstocht”

Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging.
Afstanden : 6-12-15-21-28-35 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sint-Jozefcollege, Magdalenastraat 29, Wervik.


Zondag 28 september 2014 : “29ste Helletochten”.

Ingericht door wandelclub De Smokkelaars Stekene.
Afstanden : 6-12-17-20-30-50 km
(van 6u tot 15u).
Start
: Zaal ’t Helleken, Preekekeplein 8, Stekene.
(inschrijvingsformulier in bijlage) Er zijn nog plaatsen vrij!!


Zaterdag 4 oktober 2014 : “Veldtocht”

Ingericht door de Margrietestappers.
Afstanden : 6-13-16-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 5 oktober 2014 : “Herfsttocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 6-11-17-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Land- en Tuinbouwinstituut, Maandagse, Oedelem.


Zondag 5 oktober 2014 : “18de Ledegancktocht”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: O.L.V. Ten Doorn, Dullaert 4, Eeklo.


Zaterdag 11 oktober 2014 : “Natuurwandeling”

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 6-11-13-18-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sportcomplex De Klokkenput, Bruggestraat 104, Eernegem.


Zondag 12 oktober 2014 : “31ste Zilleghemtocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem.
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sportcentrum de Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem.


Zondag 12 oktober 2014 : “Van Sas tot Sastocht”.

Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge.
Afstanden : 7-10-15-20-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: O.C. Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge.

 Zaterdag 18 oktober 2014 : “Groenhove Bostocht”
Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-12-18-23 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Rozendale, Rozeveldstraat 3, Torhout.


Zondag 19 oktober 2014 :
“Special herdenking 100 Jaar Groote Oorlog”.

Ingericht door WTC Nieuwpoort.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: School De Vierboete, Arsenaalstraat 20, Nieuwpoort.


Zondag 19 oktober 2014 : “Sint-Hubertustocht”.

Ingericht door Vlaemsch Huiseke Godewaersvelde.
Afstanden : 6-12-18-25-33 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Feestzaal, Rue de Callicanes, Godewaersvelde (Frankrijk).


Zaterdag 25 oktober 2014 : “7de Pompoentocht”

Ingericht door De Buskanters Houthulst.
Afstanden : 4-6-10 km (van 12u tot 21u). Namiddag/avondwandeltocht!!
Start
: Markthuis, Eug. De Grootelaan, Houthulst.

 Zondag 26 oktober 2014 : “ 30ste R.B.S.-tocht” .
Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start

: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem.

MEDEDELINGEN
SOUPER 2014
Nog even ter herinnering! De datum werd al in een vorige krant vermeld.
Verschillende jaren organiseerden we het souper op zaterdagavond. Maar door de jaren heen vermindert het
aantal deelnemers. Dit kan oorzaken hebben van allerhande aard: tijdstip, prijs, interesse, … ?
Vorig jaar polsten we eens naar de mening van de aanwezigen en we kwamen tot de conclussie dat een
middagmaal misschien ook in de smaak zou kunnen vallen.
Dus daarom op vraag: middagmaal op zaterdag 22 november 2014.
Verdere inlichtingen volgen in de volgende clubkrant.

GESCHENK VOLLE WANDELKAART 2014
Hoe is het met jullie wandelkaart ? Bijna vol ??
 LET OP : stempels van het weekend 25 en 26 oktober zijn nog geldig.
De volle wandelkaarten moeten ingediend worden
ten laatste op zondagavond 2 6 oktober 2014
op de RBS-tocht 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 moeten teleurgesteld worden.
Zoals vorig jaar zal er voor de volle wandelkaart geen korting zijn op het souper.
Wat het zal worden???
Daarover zijn we het nog niet eens. We zullen dit in de komende bestuursvergadering bespreken.
Wie een volle wandelkaart ingediend heeft krijgt zijn of haar geschenk op het souper.
De afwezigen krijgen het dan een tijd later van iemand van het bestuur.

LIDKAARTEN en WANDELKAARTEN 2015
Het lidgeld voor 2015 blijft zoals dit jaar ttz.
Lidgeld: € 12 voor volwassenen en
€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de Rustige Bosstappers.
Op 26 oktober 2014 worden de nieuwe lidkaarten en de wandelkaarten voor het komende wandeljaar 2015
verkocht op de wandeltocht in de startzaal “De Schelpe” in Snellegem.
Nadien kan dit natuurlijk steeds op onze volgende organisaties of bij de voorzitter thuis.
In 2015 trekken we de traditie door en geven een wandelkaart uit om 25 stempels te verzamelen op alle
georganiseerde wandeltochten uit de Marching en onze eigen organisaties.

MARCHING 2015
Zoals voorgaande jaren kan je een Marching reserveren èn betalen. Het gemakkelijkst is dit te doen bij het
vernieuwen van jullie lidkaart.
De aankoopprijs van de Marching blijft ongewijzigd : € 8.
Op het souper worden de Marchings dan verdeeld.
Wie niet aanwezig is op het souper kan die ook nog komen afhalen ter gelegenheid van onze winterwandeltocht
“In de doenkere zeswekentocht” op 30 december 2014 in de startzaal Sarkoheem, Zerkegem.

CLUBKLEDIJ
Onze vereniging heeft momenteel een ledenbestand van 234 leden. Dat is een mooi aantal.
Velen onder jullie hebben clubkledij en zijn op die manier goed herkenbaar op wandeltochten en op andere
activiteiten.
Onze huidige collectie dateert van 2009. Dat is ondertussen al 5 jaar geleden, wat in de steeds evoluerende
modewereld al een tijd geleden is en daarom nog moeilijk of niet meer te verkrijgen is.
Onze nieuwe leden en ook de anderen vragen naar clubkledij van de Rustige Bosstappers.
We kunnen deze mensen niet in de kou laten staan en besloten dan om op zoek te gaan naar een nieuwe
clubkledijlijn.
Op de RBS-tocht zal er in de winkel een speciale stand zijn met clubkledij om te passen.
PASSEN EN BESTELLEN:
Op zondag 26 oktober 2014 tijdens de komende RBS-wandeltocht in zaal De Schelpe in Snellegem.
- Er zullen pasmodellen ter beschikking zijn en bestelformulieren zal je kunnen invullen.
Er wordt wel gevraagd om bij bestelling de bestelbon keurig in te vullen (naam, artikel en maat) en tevens
te betalen zodat de levering achteraf gemakkelijker zou verlopen.
COLLECTIE EN PRIJZEN:
Fleece met volledige rits
27,00 €
Polo korte mouw
20,00 €
T-shirt ronde/V-hals lange mouw
15,00 €
T-shirt ronde/V-hals korte mouw
13,00 €
Kleur en prijzen van de artikelen hierboven zijn voor dames en heren dezelfde,
met uitzondering dat de snit van de kledij voor de dames aangepast is.

Er zal ook mogelijkheid zijn tot het passen van enkele extra artikelen zowel voor dames als heren
waterafstotende jas “Softshell” heren 62,00 €
waterafstotende jas “Softshell” dames 56,00 €
Singlet voor de heren
9,00 €
Topje A voor de dames
15,00 €
Topje voor dames
11,00 €
Deze laatsten in het vooruitzicht van volgend jaar en voor de komende zomer.

WANDELVAKANTIES
SLOWAKIJE
2015

WANNEER:

1° periode
2° periode

31 mei – 07 juni 2015
30 augustus – 06 september 2015

WIE KAN INSCHRIJVEN:
Leden van onze club, van elke ander club alsook niet leden, familieleden, sympathisanten, iedereen
die wil wandelen, of die wil genieten, een weekje wil niksen of wellnessen, wie van een boek wil
genieten aan het zwembad, of van een ontspannende massage, wie wil genieten op het terras van
een lekkere koffie met gebak of van een plaatselijke Borovicka, KORTOM IEDEREEN.
WANNEER INSCHRIJVEN:
Voor de 1° periode van 31 mei – 07 juni, dient men in te schrijven vóór 31 maart 2015.
Voor de 2° periode van 30 aug – 06 sep, dient men in te schrijven vóór 30 juni 2015.
Men is ingeschreven wanneer het voorschot van 300,00€ is betaald.
TARIEVEN:

Tweepersoonskamer: 799,00€ pp – drie- of vierpersoonskamer 749,00€ pp
Opleg Single : 100,00€
Deze prijzen kunnen licht variëren volgens het aantal deelnemers en andere externe factoren.
INSCHRIJVEN en INLICHTINGEN:
Johan Haegeman
PR Rustige Bos Stappers JABBEKE (Akt. 178)
Paradijsweg 14
8490 ZERKEGEM
Tf:
050/81.21.08
GSM: 0497/87.62.21
Email: johan.haegeman@telenet.be

BUSUITSTAP : STEKENE
DATUM :

Zondag 28 september 2014.

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 - STEKENE- 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 STEKENE op 28 september 2014 en
betaalt hierbij de som van

euro.

