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Het Bestuur

Beste Wandelvrienden
Weer is een jaartje voorbij.
In de eerste plaats wil ik, in naam van het bestuur, alle leden en hun
familie een gelukkig en vooral een gezond 2015 wensen.
Ik wil jullie niet overladen met cijfers en statistieken, maar toch nog
een kleine terugblik op het afgelopen jaar.
Zonder de resultaten van 30 december 2014 in Zerkegem kunnen we
al meegeven dat er in de afgelopen 3 tochten 3988 wandelaars naar
Groot Jabbeke kwamen wandelen. Tot nu toe een mooi resultaat.
De Rustige Bosstappers waren ook goed vertegenwoordigd op andere
wandeltochten. 137 leden dienden hun volle wandelkaart in en
kregen een geschenkenbon bij wijnhandelaar El PosO in Varsenare.
De eerste busreis was een succes maar in het najaar was de bus maar
voor ¾ gevuld. In 2015 proberen we nog eens 2 busreizen te
organiseren met hopelijk meer interesse.
Op ons clubfeest, voor de eerste keer op een middag, waren we met 83
tevreden mensen. Dus voor 2015 gaat dit weer door op een middag.
Verder wens ik alle medewerkers ook nog eens hartelijk te danken
voor hun medewerking tijdens onze wandeltochten, want we beseffen
heel goed dat geen enkele vereniging kan stand houden zonder
vrijwilligers. DANK!!!.
Verder verschijnen alle inlichtingen over de gebeurtenissen binnen
onze wandelclub tijdig in de tweemaandelijkse clubkrant.
In naam van het bestuur dank ik jullie voor het vertrouwen en hoop
jullie te mogen verwelkomen op onze activiteiten.
Marie-Paule

Beste wandelvrienden
Allez we kunnen weer starten met volle moed,
12 nieuwe maanden van 2015 tegemoet.
We kijken toch alweer uit naar wat het jaar brengen zal. Hopelijk voor ons
wandelaars uitstekend wandelweer, met daarbij een goed humeur, aangepaste
kledij en een programma vol boeiende wandeltochten zoals hieronder voor de
maanden januari/februari uit de wandelkalender geselecteerd.


Donderdag 1 januari 2015 : “23ste Katertocht”.

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


Zaterdag 3 januari 2015 : “6de Aalterse Marathon”

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


Zondag 4 januari 2015 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-12-17-22 km (van 7u30u tot 15u).
Start
: Parochiezaal Wingene Centrum, Keizerstraat 14, Wingene.


Zondag 4 januari 2015 : “21ste Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door De Winkelse Stappers.
Afstanden : 6-12-18-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.


Zaterdag 10 januari 2015 : “Moezeltocht”.

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


Zondag 11 januari 2015 : “28ste Gapertocht”.

Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging.
Afstanden : 6-12-18-25-32 km (van 8u tot 15u).
Start
: Jongensschool De Graankorrel, Beselarestraat 33, Geluwe.


Zondag 11 januari 2015 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: CC. De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele.


Zaterdag 17 januari 2015 : “Nieuwjaarstocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-6-9-14-18-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: BLO De Regenboog, Belhuttebaan 24A, Koekelare.


Zondag 18 januari 2015 : “27ste 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.



Zondag 18 januari 2015 : “13de Brandweertocht”.

Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 5-8-12-17-22-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide.


Zaterdag 24 januari 2015 : “Rondom Brugge – Brugse Vesten Tocht”.

Ingericht door .Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-12-18-23-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries.


Zondag 25 januari 2015 : “Warme Wijntocht”.

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


Zondag 25 januari 2015 : “Zwintocht”.

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


Zaterdag 31 januari 2015 : “Vredeseilandentocht”.

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


Zondag 1 februari 2015 : “Pannenkoekentocht”.

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


Zondag 1 februari 2015 : “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 7 februari 2015 : “29ste Blasiustocht”.

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-6-10-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sporthal Dominiek Savio, Koolskampstraat, Gits.


Zondag 8 februari 2015 : “25ste Wintertocht”.

Ingericht door WSK Marke.
Afstanden : 4-9-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: O.C. Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, Sint-Denijs (Zwevegem).


Zondag 8 februari 2015 : “18de Strandjutterstocht”.

Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 7-14-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Gemeenteschool, H. Jasparlaan 29/1, Westende.

Zaterdag 14 februari 2015 : “Oliebollentocht”.
Ingericht door De Margrietestappers..
Afstanden : 4-8-12-16-23 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 15 februari 2015 : “42ste 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 15 februari 2015 : “12de Aktiv-Wandeltochten”.

Ingericht door De Textieltrekkers Vichte.
Afstanden : 6-9-12-18-24-32 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. Groeninge, Groeningestraat 2, Kaster.


Zaterdag 21 februari 2015 : “1ste GPS-wandeling Winkelse Stappers”.

Ingericht door de Winkelse Stappers.
Afstanden : 6-12-18-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.


Zondag 22 februari 2015 : “AKTIVIA NATIONALE WANDELDAG”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 5-8-10-12-14-16-20-25-30-25-42-50 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Mast, Industrielaan 2, Torhout.


Zondag 22 februari 2015 :
Volgende wandelclubs organiseren De Aktivia Nationale Wandeldag wisselbekertochten
prov. Oost-Vlaanderen:
WSV Egmont Zottegem, Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers, Zottegem.
- prov. Vlaams-Brabant:
VOS Schaffen De Maer, Nijverheidslaan 24, Diest.
- prov. Antwerpen:
De Stroboeren, Fort van Merksem, Fortsteenweg 120, Merksem.

-



Zaterdag 28 februari 2015 : “26ste Bibbertocht”

Ingericht door onze eigen wandelclub Rustige Bosstappers.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem.

MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN 2015
Vorige maand verscheen onderstaand bericht ivm. het lidgeld voor 2015
Dit wordt er deze maand nog eens in geplaatst voor het geval er mensen zijn die de krant niet goed nagelezen
hebben.
€ 12 voor volwassenen
€ 10 voor de inwonende kinderen waarvan de ouders lid zijn van de Rustige Bosstappers
Als wandelclub zelf houden wij daar heel weinig aan over.
Wij moeten zelf € 9,99 per persoon doorstorten aan Aktivia.
Daarvoor zijn de wandelaars, die lid zijn van een wandelclub en die op een wandeltocht een inschrijvingskaart
kopen, verzekerd tijdens de wandeling. Dus wie tijdens een wandeltocht een ongeval oploopt moet zich melden
bij het bestuur van de organiserende club, die dan op hun beurt de nodige stappen ondernemen qua aangifte en
andere nodige hulpverlening.
Ook krijgen de aangesloten leden een paar keer per jaar het tijdschrift “Gezond op Stap” in de brievenbus.
Dit jaar geeft Aktivia, samen met de lidkaarten 2015, een plastiek hoesje. Aktivia laat weten dat een lidkaart die
perfect op elkaar gekleefd wordt, met een beetje duwwerk, net past in het hoesje.
Zo dit niet lukt, omdat de randjes niet netjes op elkaar zitten, kan aan de bovenkant van de lidkaart een
millimeter afgeknipt worden zonder verlies van tekst.
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;
Indien je een mailadres hebt, wil die dan even doorgeven, dan kan je, vóórdat de postbode passeert, de
clubkrant als eens bekijken en zijn de afbeeldingen of foto’s in kleur.
 tussenkomst van de clubkas voor de 2 busreizen, voor zover er nog interesse is??
 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 variëren naar mate de clubkas het toelaat.
Indien er wijzigingen zijn van je persoonlijke gegevens, zoals adres, e-mail, tel- of gsm-nummer, laat dan zeker
iets weten aan iemand van het bestuur of stuur een mailtje naar devisch-mp@belgacom.net zodat dit zo spoedig
mogelijk kan aangepast worden.
Nà de wandeltocht kan je voor lidkaarten en bestelling Marchings steeds terecht 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 2015 : ............ personen”. “+ marching” (indien gewenst).
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 voor de teruggave van C.M. en Bond Moyson zijn ter beschikking in het secretariaat bij Marleen of
bij Marie-Paule.
Formulieren van andere mutualiteiten vraag je best op aan je mutualiteit. Je vult je persoonlijke gegevens in en
laat het afstempelen en onderteken door het secretariaat van je sportvereniging.

MARCHING 2015

Er zijn nog een paar “Marching 2015” in voorraad.
Ze zijn te koop op de wandeltocht op 30 december in Zerkegem.

WANDELKAART 2015

De nieuwe wandelkaart is goed voor 25 stempels en heeft een lichtgroene kleur.
Deze kaart ontvang je automatisch bij het vernieuwen van de lidkaart.
Doel van deze kaart is stempels bijeenwandelen.
Werkwijze:
Nà deelname aan een wandeling uit de Marching of een wandeling georganiseerd door de
Rustige Bosstappers, kan je deze kaart laten afstempelen.
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2015, kan je de volle wandelkaart inruilen voor
een mooi geschenk.

INSCHRIJVINGSKAARTEN op wandeltochten

Mogen wij vragen om op wandeltochten je inschrijvingskaart duidelijk leesbaar in te vullen, zoals je gegevens en
de naam van de club, in ons geval R.B.S. of voluit Rustige Bosstappers nr 178 (= ons aansluitingsnr. bij Aktivia).
Soms krijgt de persoon die de telling doet kaartjes binnen die noch te lezen noch te ontcijferen zijn.
Gedrukte kleefetiketten zijn daarvoor een simpele oplossing.

RBS TOCHT van 26 oktober 2014

Voor de RBS-tocht van zondag 26 oktober 2014 hadden we geluk met het weer en dat was te merken aan de
opkomst van de wandelaars naar Snellegem.
We kregen maar liefst 1076 wandelaars over de vloer. Uitslag van de tocht verder in de krant.
Hopelijk kunnen we op onze volgende tocht, een weekdagtocht, op dinsdag 30 december weer veel wandelaars
verwelkomen in Sarkoheem Zerkegem. Hierbij nog een artikel over deze Doenkere Zes Wekentocht.

SOUPER 2014

Voor ons clubfeest van dit jaar kunnen we niet meer spreken van een “souper”.
We organiseerden, op vraag van een aantal leden, een middagetentje met gezellig samen zijn op
zaterdagmiddag 22 november. Dus ik denk dat we beter spreken over een “uitgebreide lunch”.
In bijlage kan je een kort verslag lezen over deze geslaagde bijeenkomst.
We hebben ook al een nieuwe datum voor 2015 gereserveerd, nl. zaterdagmiddag 28 november 2015.
Er staan ook nog een paar foto’s op de website www.rbs-178.jimdo.com
Onze fotograaf/webmaster kon om, technische redenen, jammer genoeg geen uitgebreide fotoreportage maken.
Volgende keer beter.

EXTRA WANDELTOCHTEN
Dit zijn wandelingen die georganiseerd worden door Jean en zijn companen en zonder tussenkomst van de
clubkas van de wandelclub.
 Zaterdag 9 mei 2015 : wandeltocht in Noord-Frankrijk (artikel en info in mei/juni)
 Zaterdag 5 september 2015 : 20ste editie wandeling in Kent Engeland (artikel met inschrijving in juli/aug.)

BUSUITSTAPPEN

Zoeken naar een bestemming die juist gepast ver genoeg van huis is en dan nog eens rekening houden met
feestdagen, moederdag, vaderdag en nog wat van die toestanden is het niet gemakkelijk om een datum te
bepalen. Maar het is gelukt, noteer ze alvast maar op je nieuwe kalender voor 2015 zodat we telkens met een
volle bus kunnen aankloppen bij de geselecteerde wandeltocht.
OPGELET: de prijs voor deelname aan de busreizen is verhoogd, de leden betalen voortaan 8 euro.



Zondag 22 maart 2015 : “Marche”
wandelclub Les Marcheurs Sonégiens. (Henegouwen)
(zie Marching p. 98)
Zondag 4 oktobert 2015 : “Maneblusserswandeling in en rondom Mechelen”
wandelclub Opsinjoorke Mechelen. (Antwerpen)
(zie Marching p. 284)

VRAGEN VAN LEDEN
Vraag van Geert Verstraete :
Renaat Schotte, sportverslaggever en 100 % wielerman
in hart en “vitessen” (zoals vermeld op de affiche
hiernaast) en
Geert Vandenbon, gek van de Ronde en al gekend van
een vorige praatavond komen naar Varsenare.
Beiden praten ze deze avond aan elkaar met boeiende
verhalen en belevenissen in en over de Koers/de Ronde.
Deze voorstelling gaat door in
SPC Hof Ter Straeten te Varsenare ,
op 27 februari 2015om 20 uur.
Kaarten in voorverkoop 12 euro
bij Bakkerij Kris en Sandy, Thierrys Gazetje en
Bar Hof ter Straeten.
Voor inlichtingen tel. 050/81 65 05 of 0494/07 15 73.

WANDELVAKANTIES SLOWAKIJE
WANNEER:

1° periode: 31 mei – 07 juni 2015
2° periode: 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

WANDELVAKANTIES
SLOWAKIJE
2015

Zaterdagmiddag 22 november 2014
datum die we reserveerden voor het jaarlijks clubfeest van de Rustige Bosstappers Jabbeke.
Sinds jaar en dag organiseerden we ons feest op zaterdagavond.
Ik heb eens gesnuffeld in mijn archieven en naar ik me herinner was onze eerste bijeenkomst in 1990 in
het Pauwhof, horecazaak in Jabbeke en ik denk de 2 daaropvolgende jaren ook. Daarna in 1993 en 1994
trokken we naar Zerkegem in de feestzaal De Linde.
In 1995 namen we de teugels zelf in handen en huurden we Sarkoheem in Zerkegem. Herman, onze
trouwe pannenkoekenbakker op de wandeltochten, en zijn hele keuken– en zaalteam stonden paraat om
de genodigden lekkere gerechten voor te schotelen.
De zaal en de tafels werden door het bestuur opgesmukt tot een aangename feestzaal .
Op de achtergrond was er toen enkel achtergrondmuziek.
Onze chef-kok had zichzelf stellig beloofd om te stoppen met nevenactiviteiten toen hij Abraham gezien
had. Dus na 8 jaar keken we uit naar een andere formule.
Het bestuur wilde op deze bijeenkomst ook eens zonder zorgen de voetjes onder tafel schuiven en klopte
aan bij Salons De Vrede, waar we sedert 2003 tot op heden nog steeds welkom zijn en nog steeds een
goede prijs krijgen voor een feestelijke menu. Vanaf die tijd hadden we voor ons avondfeest ook steeds
een muzikale omlijsting voorzien door middel van optreden van een groep muzikanten, een leuke
Kinky Wesley en tot slot de laatste 2 jaar een DJ die voor ons aangename dansmuziek draaide. Kortom
telkens mooie afsluiters van het jaar.
Maar onze leden worden een jaartje ouder en voor de eerste keer dit jaar besloten we, op vraag van,
om het clubfeest op een middag te laten doorgaan.
De mensen werden bij het binnenkomen verwelkomt met een glaasje aperitief dat uiteraard nog werd
bijgevuld., konden we plaatsnemen aan de mooi versierde tafels. De dampende soep werd in verwarmde
borden uitgeschept. Het voorgerecht, gebakken scampi met kokos en kerrie, fijne groentjes en gedroogde
ham viel ook heel goed in de smaak.
Tussen de soep en de patatten heette ik de
aanwezigen nogmaals welkom. In een korte
speech keken we eventjes terug naar de
activiteiten van het voorbije jaar, met tevens
nog een korte vooruitblik op de plannen voor
2015.
Ook de medewerkers van 2014 werden in de
bloemetjes gezet en mochten, als dank, een
kleine attentie uit handen van het bestuur
ontvangen.
Hierna kwam het hoofdgerecht: suprême van
parelhoen in een licht roomsausje afgewerkt met dragon en roomaardappeltjes.
Als afsluiter kregen we nog een stuk taart met koffie. Wijn en water werden voldoende geserveerd.
Ik denk wel dat we kunnen besluiten dat óók dit een geslaagde formule is.
83 mensen waren aanwezig en genoten van het lekkere eten dat professioneel aangeboden werd door
het team van Salons De Vrede.
Tot ongenoegen van enkelen was er deze keer geen opheffende muziek maar er was wel wat
achtergrondmuziek van de zaal zelf, die echter door het gezellig gebabbel, niet te horen was.
Voor volgend jaar worden jullie tijdig ingelicht wanneer het clubfeest zal plaatsvinden.
Hopelijk zijn we dan terug met minstens evenveel of misschien met nog meer gezellig bij elkaar.
Jullie voorzitter
Marie-Paule De Visc

Deze 3 viervoeters liggen gedwee te wachten op hun baasjes.
Maar voor hen zouden we een aparte lijst van deelnemers moeten aanleggen,
want de trouwe vrienden stappen graag mee op wandeltochten.
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Z E S W E K E N T O C H T

Dinsdag 30 december 2014
Kort na Kerst en net voor Nieuwjaar organiseert
wandelclub Rustige Bosstappers hun
“In de doenkere Zeswekentocht” en dat al voor de
vierde keer.
Een gezellige periode bij familie, vrienden en buren
komt eraan, maar tevens ook dé periode van feesten en
een glaasje drinken. Kortom een periode die onze
magen wat overlast kan bezorgen.
Daarom is het aangewezen om wat extra beweging te
hebben.
Een stevige winterwandeling in de frisse buitenlucht
om en rond Zerkegem kan wonderen doen.

Domein “De Hoge Dijken” in winterstemming

Het parcours heeft verschillende afstanden:
7,5 km – 6 km – 4,6 km.
De 7,5 km gaat naar en volledig rond het natuurdomein “De Hoge
Dijken”. Maar de natuur en zijn dieren zijn in hun winterslaap. Dus als je
deze afstand kiest wil daar ook een beetje rekening mee houden en blijf
vooral op de wandelpaden.
De 6 km trekt volledig naar het oosten, langs landelijke wegen met een
mooi traject door de “Mascobossen”.
De kortste afstand is 4,6 km en gaat noordwaarts
naar Jabbeke.
Dus trek je wollen sokken, stapschoenen, dikke jas, muts en
handschoenen maar aan en kom op
dinsdag 30 december 2014 tussen 8 en 14 uur naar
zaal Sarkoheem
die voor de gelegenheid in kerstsfeer opgesmukt wordt.
Je kan er terecht voor warme hartverwarmende dranken, een frisse pint
of frisdrank, vers gebakken pannenkoeken of een hongerstillende
belegde boterham met soep.

Winter in de Mascobossen

BUSUITSTAP : S O I G N I E S
DATUM :

Zondag 22 maart 2015.

VERTREK : om 7u30 (stipt) op de parking Vrije Basisschool, Kapellestraat Jabbeke.
DEELNAMEKOSTEN : € 8 voor de leden (onder de 12 jaar gratis).
€ 12 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 - Soignies - 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 Soignies op zondag 22 maart 2015 en
betaalt hierbij de som van

euro.

Op bezoek bij :

“wsv Horizon”
uit Opwijk
door Patrickn
Op 3 oktober 1992 werd wandelclub Horizon boven de doopvont gehouden.
De eerste levensjaar liepen niet van een leien dakje, mede door een gebrek aan ervaring.
Stilaan kregen ze de knepen van de wandelsport onder de knie.
Dit resulteerde in een eerste bekroning daar wij in 1994 gelauwerd werden tot beste jongerenvereniging binnen onze wandelfederatie.
Horizon Opwijk richtte in 1996 en 2006 de Provinciale Wandeldag Vlaams-Brabant in.
Maar de hoofdvogel sinds het bestaan van wandelclub Horizon Opwijk blijft ongetwijfeld het jaar 2003 met de organisatie van dé
Nationale Wandeldag. Waar liefst 12186 wandelaars op af kwamen.
En dit jaar, 22 jaar na het ontstaan, stonden zij ook op 23 februari 2014 in voor de organisatie van de Nationale Wandeldag (5180 deeln.).
Horizon organiseert 7 wandeltochten per jaar (hierbij het overzicht van inrichtingen 2014):
Zaterdag 8 februari - 22ste Valentijntjeswandeling
Paasmaandag 21 april - 22ste Lentewandeling
Pinkstermaandag 9 juni - 22ste Kravaalbostochten
Zondag 24 augustus - 22ste Wisselbekertocht Rondom Opwijk
Vrijdag 28 november - 16de Tweedaagse Herfstwandelingen
Zaterdag 29 november - 16de Tweedaagse Herfstwandelingen (50 km Horizontocht)
Donderdag 25 december - 22ste Kersttocht
Wij namen de vrijdag deel aan de Tweedaagse Herfstwandelingen die doorgingen op vrijdag 28 en zaterdag 29 november.
De vrijdag 649 wandelaars waaronder 4 RBS-leden - De zaterdag 1289 wandelaars waaronder 2 RBS-leden.
Het weer was effenaf schitterend, want gewoon in een pull, met sjaal en een petje kon je genieten van een bijzonder mooi weer.
De wandeling liep door het gehucht Droeshout, waar wij het “Pieter-Pauluspad” bewandelden en ook een passage door het Kravaalbos
kwam aan zijn trekken.
Afstanden: 6 – 12 en 18 kilometer - Startplaats: Mazenzele-Opwijk
Wandelen in deze streek kenden we niet, maar het was toch een aangename verrassing, om zo dicht bij Brussel, in een landelijke
omgeving terecht te komen. Het was een opeenvolging van landwegen, kerkewegels, natuurgebieden, stukken van wandel- en
fietsroutes. We kunnen effenaf zeggen : we hebben er echt van genoten ... (en ook van de paling die we nadien gingen eten op onze
terugweg naar huis) ...
Daarom maak ik ook van de gelegenheid gebruik om de vele mogelijkheden in deze streek eens in een korte beschrijving aan jullie voor
te stellen.
De grootste troeven in hun streek zijn :
Natuur
Opwijk telt nog verschillende, vaak kleine natuurstukjes. Op de overgang tussen het leemplateau in het zuiden en de zandleemvlakte in
het noorden, komt een aaneenschakeling van kleinere bosjes voor (zoals Dokkene en Trod).
Ook Broevink, één van de brongebieden van de Brabantse beek, heeft met zijn talrijke kleine landschapselementen een grote
natuurwaarde. Ruim 220 verschillende plantensoorten werden er reeds gevonden. De Broevink is een vochtig gebied met bosjes
en weiden die een rijke fauna en flora herbergen. Het is als vrij reservaat voorgesteld bij de Belgische vereniging van natuur en
vogelreservaten. Men vindt hier tevens een grote verscheidenheid van grondlagen : zeer zuivere witte klei naast andere klei soorten die
tamelijk rijk zijn aan ijzererts
Op de grens met Asse en Aalst ligt het Kravaalbos, dat meer en meer een natuurgericht beheer krijgt. In het voorjaar kleurt het bos paars
en wit door de boshyacinten en meiklokjes, en heel wat vogelsoorten vinden er een thuis. Het Kravaalbos is één van de laatste bossen
die ten noordwesten van Brussel overblijven. Het is nog een overblijfsel van het vroegere Koolwoud waartoe ook het Zoniënwoud en
het Hallerbos behoorden. De totale oppervlakte van het Kravaalbos bedraagt ongeveer 80 hectare. Het bos zelf en zijn onmiddellijke
omgeving is zo’n 180 hectare groot en beschermd door K.B.

Het Opwijkse landschap wordt ook gekenmerkt door de groene
linten van de beekvalleien, met als uitschieters de Brabantse beek
en de Puttenbeek. Waar deze laatste onder de spoorweg duikt
ligt een prachtige rietkraag, waar zeldzame vogelsoorten als kleine
karekiet en blauwborst broeden. In het wachtbekken Heistergem,
langs de grens met Lebbeke en Buggenhout, vinden tal van
watervogels een onderkomen.
Wandelroutes
Erkende provinciale, uit de wandelgids ‘29 wandelingen in de
Brabantse Kouters’
Vertrekplaats: GC Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Droes wandelpad (lengte: 12 km)
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en paden, al dan niet verhard.
Minder geschikt voor kinderwagens en buggy’s. De wandeling komt
langs de Sint- Pauluskerk, De oude pastorie, V.T.B.-rustbank en hof
Guldenboom.
Hestergem wandelpad (lengte: 9 km)
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en paden, al dan niet verhard. Er
is een alternatieve route voor kinderwagens en rolstoelen voorzien.
Een deel van dit pad loopt langs Leirekensroute.
Pieter Paulus Wandelpad (lengte: 11 km)
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en paden, al dan niet verhard.
De wegen zijn niet geschikt voor kinderwagens en buggy’s.
Bezienswaardigheden: Sint-Pauluskerk, de oude pastorie, SintPauluskapel, Sint-Jozefkerk, Dries te Mazenzele, Sint-Pieterskerk,
Dokkenebos en Trod Bos, geboortehuis van Dr. Jan Lindemans.
Wandelroute doorheen Opwijk (lengte: 9 km)
Bewegwijzering: beschrijving te verkrijgen bij de Dienst toerisme
Vertrek: deze wandeling vertrekt aan het Opwijkse gemeentehuis
GAC I, Marktstraat 55, 1745 Opwijk
Deze wandeling gaat vanuit het centrum van Opwijk over
Droeshout richting Mazenzele en terug.
Fiets- en wandelroutes
Dagwandroute (lengte: ong. 12 km of 19 km)
Vertrek: Gemeenschapscentrum, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Aard van de weg: asfalt, grindwegen, veldwegen
Langs de route staan 11 infoborden. Het eerste bord is het startbord,
de andere staan opgesteld bij land- en tuinbouwbedrijven, een
brouwerij en een imkerij.
De naam Dagwandroute verwijst naar het verleden, toen alle
oppervlakten nog uitgedrukt werden in dagwanden en roeden en
het werk verricht werd door boerenpaarden.
Beschrijving: Gratis te verkrijgen bij de Dienst toerisme
Leirekensroute (lengte: Vertrek Steenhuffel aan het station van
Leireken tot Aalst is ±17 km enkel)
Vertrek: Leirekensroute start in Opwijk vanaf het Kemmeken (grens
met Merchtem)
Het wandel - en fietspad “Leirekensroute” werd in 1978 aangelegd
op de bedding van de afgedankte spoorlijn Aalst – Antwerpen
Zuid. Bij de viering van de honderdste verjaardag van het openbaar
vervoer in Opwijk werd op 30 september 1978 “Leirekensroute”
officieel geopend.
Op 11.09.1994 werd Leirekensroute officieel als wandel- en
fietspad open gesteld.
Via een kronkelend parcours langsheen de Broekstraat en de
Wallekensweg komt men aan het station van Opwijk. Vanaf hier
loopt de Leirekensroute als een ‘groene lijn’ door het Opwijkse
landschap.

