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

Beste wandelvrienden
Allez het schooljaar zit er al weer op, opzij met alle cursussen:
leve de vakantie voor iedereen.
Hopelijk wordt het een aangename zomer zodat elk op zijn manier kan genieten van
de leuke dingen van het leven en voor jullie, wandelaars, hoort het wandelen daar
natuurlijk ook wel bij.
Om het jullie wat gemakkelijk te maken heb ik een paar wandeltochten voor de maanden juli en augustus
geselecteerd uit de Marching.


Zaterdag 4 juli 2015 : “13de Breydel en De Coninckwandeltocht”

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


Zondag 5 juli 2015 : “28ste Voettocht te Lauwe”.

Ingericht door De 12 uren van Lauwe.
Afstanden : 6-12-18-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Gemeentelijke Basisschool, Hospitaalstraat 14, Lauwe.


Zondag 5 juli 2015 : “Walk De Haan”.

Ingericht door De Hanestappers.
Afstanden : 7-14-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sporthal Haneveld, Nieuwe Steenweg 74, De Haan.


Zaterdag 11 juli 2015 : “Zomerwandeling”

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


Zondag 12 juli 2015 : “45ste Guldensporentochten”.

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


Zondag 12 juli 2015 : “23ste Pottebrekers - Panoramatocht”.

Ingericht door Wandelclub De Westhoekstappers.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Ontmoetingscentrum De Fontein, Dikkebusstraat 30, Heuvelland. (De Klijte)


Zaterdag 18 juli 2015 : “5de Poldertocht”

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


Zondag 19 juli 2015 : “Beach Walk”.

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



Zondag 19 juli 2015 : “Bossentocht”.

Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. ‘t Gelevelt, Geluveldplaats 15, Geluveld.


Zaterdag 25 juli 2015 : “17de Gitsbergroute”

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat, Gits.


Zondag 26 juli 2015 : “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.


Zondag 26 juli 2015 : “27ste Brugsche Poorterstocht”.

Ingericht door De Frisse Stappers Brugge.
Afstanden : 4-6-10-13-17-21-24-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek.


Zaterdag 1 augustus 2015 : “1ste Krinkeltocht”

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


Zondag 2 augustus 2015 : “Dwars door het Houtland 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 2 augustus 2015 : “37ste Kastelentocht – herdenking Emile Bakeland”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 3-5-10-12-15-18-20-25-30-40-50 km (van 7u tot 15u).
Start
: Gemeentelijk Sportcentrum, Neerstraat 37, Vinderhoute.


Zaterdag 8 augustus 2015 : “Poldertocht”

Ingericht door Wiekstappers.
Afstanden : 5-10-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum Snaaskerke, Dorpsstraat 38, Gistel.


Zondag 9 augustus 2015 : “Ronde van Vlaanderen voor Wandelaars”.

Ingericht door Hanske de Krijger Oudenaarde.
Afstanden : 6-10-15-20-25-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Evenementenhall De Qubus, Lindestraat 45, Oudenaarde.


Zondag 9 augustus 2015 : “Harmoniewandeling”.

Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge.
Afstanden : 7-11-15-19-21-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. In ’t Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke.



Zaterdag 15 augustus 2015 : “44ste Internationale 15-augustustochten”

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 5-7-11-13-17-21-27-35-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sporthal Psych. Centrum Sint Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem.


Zaterdag 15 augustus 2015 : “Halfoogsttocht”

Ingericht door de 7-Mijl-stappers Moorsele.
Afstanden : 7-14-21-28-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Leyedaele, Grote Markt 4, Wevelgem.


Zondag 16 augustus 2015 : “20ste Kermistocht - Jubileumtocht”.

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 16 augustus 2015 : “29ste Marollentocht”.

Ingericht door Feestcomité De Marollen Sijsele.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Feesttent Marollenkermis, Dorpsstraat 29-31, Sijsele.


Zaterdag 22 augustus 2015 : “11de Mote-Molentocht”

Ingericht door Werkvikse Wandelsport Vereniging.
Afstanden : 6-12-18 km (van 8u tot 15u).
Start
: Feesttent Mote-Molenmeersen, Molenmeersenstraat, Wervik.


Zondag 23 augustus 2015 : “4de Omertocht”.

Ingericht door Guldenbergstappers Wevelgem.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Dwarsschuur, ’t Goet te Wynckele, Peperstraat, Gullegem.


Zondag 23 augustus 2015 : “Fortentocht”.

Ingericht door Levenslijn Team Damme.
Afstanden : 6-10-15-20-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Stadhuis Damme, Kerkstraat z/n, Damme.


Zaterdag 29 augustus 2015 : “17de Spermalietochten”

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 4-6-12-18-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: ’t Wit Huis Spermalie, Rijselsestraat 13, Loppem.


Zondag 30 augustus 2015 : “Sneukeltocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-8-12-17-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: CC De Ster, Engelstraat 56, Ichtegem.


Zondag 30 augustus 2015 : “Petit-Paris Wandeltocht”.

Ingericht door Wandelclub Roal Benti.
Afstanden : 4-8-11-15-20-26-32 km (van 7u tot 15u).
Start
: Jeugdhuis, Koninginnestraat 3, Ijzendijke (Nederland).

MEDEDELINGEN
28ste PAREL VAN GROOT JABBEKE
De weermannen/vrouwen hadden voor afgelopen zondag 26 april, de dag van onze wisselbekertocht, een wat
regenachtige dag voorspeld. Dat de regen op het toneel zo verschijnen was ergens te begrijpen, want vele
dagen ervoor konden we genieten van droog en rustig weer.
Maar toch mochten we niet klagen: we startten met wat regen en wat later kregen we een droge dag alhoewel
het niet echt terrasjesweer was. Toch kozen 1319 deelnemers voor de “Parel van Groot Jabbeke” en van velen
kregen we heel positieve reacties en lof over het parcours en de organisatie van deze wisselbekertocht.
In bijlage kunnen jullie de uitslag eventjes nazien.

KENT 2015
Alle info omtrent de tocht en de inschrijving voor deze prachtige wandeling vind je verder in de krant.

IN MEMORIAM
Voor de zoveelste keer in een korte tijd hebben wij weer eens afscheid
moeten nemen van één van onze leden.
Roland Inghelbrecht is op 9 mei 2015, na een langdurige ziekte thuis in
familiekring overleden op de leeftijd van net geen 61 jaar.
Wandelen en fietsen was voor Roland een echte passie. Hij stond voor
100% achter de Rustige Bosstappers en moedigde ons ook steeds aan.
Samen met zijn echtgenote Marie-Jeanne was hij jarenlang trouwe
medewerker bij het organiseren van onze wandeltochten.
Hij had zijn vaste stek bij Annie in de rustpost waar hij druk in de weer was
om alles netjes te houden en natuurlijk om ook een klapke te doen met de
vele wandelaars die hij kende of die hij nog wilde leren kennen.
Roland was een moedig man die jammer genoeg de strijd verloren heeft.
We zullen hem zeker missen.
Langs deze weg biedt het bestuur van vzw Rustige Bosstappers nogmaals
hun oprechte deelneming aan.

BUSUITSTAP : MECHELEN
DATUM :

Zondag 4 oktober 2015.

VERTREK : om 7u30 uur (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 - MECHELEN- 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 !

Zo wandelde ik mijn kaart vol ...
Hierbij een overzicht van mijn wandelingen
met persoonlijke commentaar en een quotering ...

door Patrick Neyens

Zondag 2 november 2014 - Canadees Wandel-WEnd - 41ste Canadese Bevrijdingsmars (Knokke) 7/10
WNZB Knokke-Heist vzw - 2878 deelnemers - 17 RBS-leden - 33 km
Ongeveer 1400 wandelaars voor de grote afstand onder een stralende zon - Jammer van de kleine tent
voor de gratis koffie (+ geen mogelijkheid om te gaan zitten). De zaal Retranchement ook véél te klein.
Zaterdag 8 november 2014 - 10de Sint-Maartenstocht (Ichtegem)
Presto Ichtegem - 789 deelnemers - 36 RBS-leden - 12 km
Verrassend mooie tocht langs vele kleine veldwegels rond Ichtegem naar Eernegem en terug.

9/10

Zaterdag 11 november 2014 - Damme wandelt (Sijsele)
Levenslijn Team Damme - 1158 deelnemers - 21 RBS-leden - 10 km
Rustige wandeling met een stuk Ryckeveldebos. Jammer dat de eerste controle er al na ong. 2 km was.

7/10

Zaterdag 16 november 2014 - 31ste Herfsttocht (Wenduine)
Wsv De Stormvogels Oostende vzw - 1159 deelnemers - 37 RBS-leden - 23 km
Een klassieker, strand, duinen, natuurgebied. Jammer genoeg de laatste tocht van de Stormvogels.
10 op 10 als afscheidsgeschenk.

10/10

Woensdag 19 november 2014 - Midweektocht (Velzeke-Ruddershove)
9/10
Wsv Egmont Zottegem vzw - 1331 deelnemers - 5 RBS-leden - 21 km
Daar krijg je er nooit genoeg van: kerkewegels, hellingen, natuurgebieden, de Zwalm, en prachtige vergezichten in dit heuvellandschap.
Zondag 23 november 2014 - 26ste Stormtocht (Blankenberge)
Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw - 2277 deelnemers - 51 RBS-leden - 21 km
Zielige eerste controle in het chalet op het (bijna ontoegangkelijke) stakketsel. Jammer genoeg te weinig van de vele Belle
Epoque-huizen te zien op het parcours. Gratis glühwein was super.

7/10

Vrijdag 28 november 2014 - Tweedaagse Herfstwandelingen (Mazenzele)
8/10
Wsv Horizon Opwijk - 649 deelnemers - 4 RBS-leden - 18 km
Op een boogscheut van Brussel, in een glooiend landschap met heel wat weiden, velden, bossen, en tal van gepijlde wandelroutes. We hebben ons niet verveeld.
Zondag 30 november 2014 - Uilenspiegeltocht (Ursel)
8/10
Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw - 1885 deelnemers - 13 RBS-leden - 20 km
Persoonlijk de mooiste wandeling die ik bij Aalter maakte. Jammer wou de mist niet optrekken en was het zicht te beperkt. De
controlepost (max. 90 zitplaatsen) was te klein voor zo een grote organisatie.
Dinsdag 30 december 2014 - In de Doenkere Zeswekentocht (Zerkegem)
9/10
RBS Jabbeke - 1041 deelnemers - 117 RBS-leden - 14 km
Als afsluiter voor 2014, tussen de kookpotten door, echt eens genieten van een rustige landelijke wandeling. Als de zon dan nog
geruime tijd van de partij is, dan kan het niet meer stuk. Nieuwe recordopkomst voor deze tocht die al aan zijn 4de editie toe was.
Zondag 4 januari 2015 - Nieuwjaarstocht (Wingene)
7/10
Wandelclub Beernem vzw - 2064 deelnemers - 82 RBS-leden - 17 km
Heel wat betonwegen door de velden, maar gelukkig niet veel in het Centrum van Wingene. Weinig spektakelwaarde, maar
droge wegen en geen grote banen maken dit wel goed tijdens dit wandelseizoen.
Dinsdag 6 januari 2015 - Pannenkoekentocht (Oostnieuwkerke)
7/10
Sportkring Oostnieuwkerke - 1116 deelnemers - 20 RBS-leden - 18 km
Zelfde commentaar als de wandeling van 4 januari, maar dan in Oostnieuwkerke te verstaan. Wat effenaf schitterend was, waren
de 2 overheerlijke pannenkoeken die iedere deelnemer gratis aangeboden werden.
Vrijdag 9 januari 2015 - Vriestocht (Bovekerke)
7/10
De Motestappers Koekelare - 427 deelnemers - 10 RBS-leden - 13 km
Zelfde commentaar als de wandeling van 4 januari en 6 januari. Maar toch nog altijd jammer dat het Arboretum niet ingelast
wordt. Dankzij de charmante bediening van “Annie”, zou ik een 8 geven, maar dat mag ik niet doen van mijn vrouw.

Dinsdag 20 januari 2015 - Kortemark komt op tegen kanker (Kortemark)
7/10
De Kreketrekkers Kortemark - 1043 deelnemers - 13 RBS-leden - 22 km
Met een stralende zon, langs landwegen, een mooi natuurpad (gelukkig niet te vochtig), en langs de waterbekkens, en oude
spoorlijn, en een grote zaal waar de lussen toekwamen, konden we niet anders dan een geslaagde dag meemaken.
Zaterdag 24 januari 2015 - Rondom Brugge - Brugse Vesten Tocht (Sint-Andries)
7/10
Brugsche Globetrotters vzw - 1634 deelnemers - 47 RBS-leden - 12 km
Enkel in de voormiddag tijd om te wandelen. De ijzel had van de verharde wandelpaden een echte ijspiste gemaakt, gelukkig was
dit rond de middag opgelost. Altijd goed verzorgde controleposten en een circuit dat wij als Bruggeling natuurlijk kennen.
Dinsdag 27 januari 2015 - 13e Kleine Meertocht (Sint-Eloois-Winkel)
7/10
De Winkelse Stappers - 1222 deelnemers - 6 RBS-leden - 20 km
Rustige wandeling langs autoloze wegen tussen de diverse velden van de streek. Wie er gaat, kan er een bijzonder verzorgde
dagschotel eten tegen democratische prijs.
Zaterdag 31 januari 2015 - Vredeseilandentocht (Oostkamp)
8/10
Vredeseilandentocht vzw - 2021 deelnemers - 35 RBS-leden - 15 km
We kennen het parkours wel, maar de mooie natuurgebieden, bossen, kanaal, maken er toch altijd een leuke tocht van. Ook de
controleposten zorgden ervoor dat de massa rustig verwerkt werd.
Zaterdag 7 februari 2015 - 29e Blasiustocht (Gits)
7/10
Gitse wandelclub ‘Voetje voor Voetje’ vzw - 2005 deelnemers - 38 RBS-leden - 15 km
Rustige wandeling langs autoloze wegen tussen de diverse velden van de streek. De gratis pannenkoeken waren er graag bijgenomen.
Woensdag 11 februari 2015 - Valentijnstocht (Lombardsijde)
8/10
Wandelclub De Duintrappers vzw - 999 deelnemers - 18 RBS-leden - 22 km
Altijd leuk om langs duinen, zee, en achtergelegen polder te wandelen. Zelfde tocht als verleden jaar maar wel in de tegenovergestelde richting (wat niet elke wandelvereniging doet).
Zaterdag 14 februari 2015 - 16de Geutelingentocht (Elst, Brakel)
8/10
Dwars door Brakel - 2206 deelnemers - 4 RBS-leden - 15 km
Een topstreek om te wandelen, je bent er nooit op uitgekeken. Massa volk en ook een stormloop voor de aankoop van Geutelingen. Jammer dat wanneer je te Brakel toekomt, er geen marspijl staat richting Elst.
Dinsdag 24 februari 2015 - 14e Krokustocht (Wervik)
8/10
Wervikse Wandelsport Vereniging vzw - 713 deelnemers - 2 RBS-leden - 20 km
Rustige mooie wandeling met een tweede gedeelte langs het mooi natuurgebied (deels in aanleg) De Balokken en de Leievallei.
Woensdag 25 februari 2015 - 10e ROOKOP-wandeling (Reningelst)
9/10
De Witsoone Stappers Krombeke - 587 deelnemers - 9 RBS-leden - 18 km
Jammer van de regenbuien, die gelukkig niet al te hevig waren. Uniek zicht op de Kemmelberg, de Rode en Zwarteberg, Poperinge, Catsberg, enz. Panorama’s zat, maar jammer genoeg beperkte zichtbaarheid.
Vrijdag 6 maart 2015 - Rondom De Lavendee (Koekelare, De Mokker)
7/10
De Motestappers Koekelare - 745 deelnemers - 18 RBS-leden - 17 km
Ze hadden weeral geluk met het weer, en ze zorgden ook voor een mooi parkoers, wat moet er nog meer zijn. Jammer dat het
Duitse kerkhof, en het Grote Oorlogwandelpad wat links gelaten werd.
Zaterdag 7 maart 2015 - Pannenkoekentocht (Damme)
9/10
De Frisse Stappers Brugge - 1132 deelnemers - 36 RBS-leden - 14 km
Wat een verrassend mooie tocht. Die kleine vereniging heeft ons overdonderd met natuurwegen. 70% van de tocht liep langs
landwegen, en bos. Proficiat en ook bedankt voor de 2 heerlijke gratis pannenkoeken.
Donderdag 12 maart 2015 - Vuentecatocht (Scheldewindeke)
9/10
Land van Rhode vzw - 1084 deelnemers - 2 RBS-leden - 18 km
De streek van Balegem, Baaigem, Moortsele en Munte is een droom om te wandelen. 8 km overgangswegen, en dan 10 km landwegen om van te snoepen.
Zaterdag 14 maart 2015 - Krokodillentocht (Middelkerke)
5/10
Spoetnikstappers vzw - 664 deelnemers - 7 RBS-leden - 14 km
Mooie rustige wandeling, maar de organisatie !!!! Oesje, een lussentocht met slechts 5 mensen die instaan om te organiseren !!!
Een schande !!! De prijzen speciale dranken, idem !!! Nu, nooit meer !!!

Voor onze 20e wandeling in Engeland moesten we toch
iets speciaals bedenken, nl. een dubbele formule.
Wij kozen voor de getrainde stappers een groot stuk van
het parcours van onze héél éérste tocht in 1995, waaraan
slechts enkele wandelaars aan deelnamen (zie foto – de
ezel Francky was een verklede deelnemer) ; voor hen die
het was rustiger aan willen doen en mogelijks ook iets
willen bezoeken (vrijblijvend) hebben we een kortere
tocht in en rond het middeleeuwse havenstadje Sandwich
voorzien. Je kiest maar op de dag zelf.
The STOUR VALLEY & SANDWICH WALK ca. 17 of 12 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. Je kunt dus zo een deel van het parcours
overslaan, indien echt 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 onze prachtige stempel met het wapenschild van het
graafschap Kent.
INSCHRIJVING MET VOORSCHOT : 27,50 € voor RBS-leden / 29 € 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. BE53 2998
2015 7153 (ref. Kent 2015 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 5/9/15 met ………… leden/…………niet-leden
en storten ………L/………NL voorschotten van 27,5 € / 29 €, 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

