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Beste wandelvrienden
Na een deugddoende vakantie met zomerse temperaturen en afgewisseld
met de nodige verfrissing uit de hemel, zijn de batterijen weer opgeladen
om de administratie om en rond de wandelclub terug aan te kunnen.
Voor het welslagen van een wandeltocht zijn een paar factoren
van groot belang : het weer, goede kledij en schoenen, een stralend
humeur en natuurlijk niet te vergeten enkele aanbevolen tochten .
Voor de maanden september en oktober 2015 hebben we er hier een paar voor je uitgezocht.


Zaterdag 5 september 2015 : “Weer naar school tocht”.

Ingericht door vzw De Vredeseilanden.
Afstanden : 6-9-12-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Refter G.V.B.S. Sint-Pieter, Schooldreef 18, Oostkamp.


Zondag 6 september 2015 : “29ste Stoomtuigwandeling”.

Ingericht door Gitse wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-6-10-15-21-30 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sporthal Ogierlande, Torhoutstaat 6, Gits.


Zondag 6 september 2015 : “Oudlandpoldertocht”.

Ingericht door Sportraad Zuienkerke.
Afstanden : 5-6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Bommel, Doelhofstraat 26, Nieuwmunster.


Zaterdag 12 september 2015 : “25ste Boterronde”.

Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 7-11-15-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Boterhalle, Markt 6, Diksmuide.


Zondag 13 september 2015 : “W-Vlaanderen Wandelt 2015 – 21ste Prutsketochten”.

Ingericht door De Textieltrekkers Vichte.
Afstanden : 4-6-12-18-25-32-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Firma Delrue, Kerkstraat 131, Anzegem.


Zondag 13 september 2015 : “10de Nazomertocht”.

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


Zaterdag 19 september 2015 : “33ste Arsebrouc-tocht”.

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 6-10-14-22-29 km (van 8u tot 15u).
Start
: Abdij Steenbrugge Zaal ’t Centrum, Baron Ruzettelaan 296, Assebroek (Steenbrugge).


Zondag 20 september 2015 : “20ste Kroenkel door autoloze zondag”.

Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-11-13-18-21-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Tent op ’t Zand, ’t Zand, Brugge.



Zondag 20 september 2015 : “46ste Internationale Duin- en Poldertocht”.

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


Zaterdag 26 september 2015 : “Rhodesgoedtocht”.

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.
Afstanden : 4-8-12-18-24-30-40-50 km (van 47 tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Tassche, Roeselaarsestraat z/n, Ardooie.


Zondag 27 september 2015 : “39ste Tabakstocht”.

Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging.
Afstanden : 6-12-15-21-35 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sint-Jozefcollege, Magdalenastraat 26, Wervik.


Zondag 27 september 2015 : “4de Jacob Catstocht”.

Ingericht door W.V. Voor de Wind.
Afstanden : 6-10-15-23-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Groede Podium, Gerard de Moorsweg 4, Groede (Nederland).


Zaterdag 3 oktober 2015 : “Veldtocht”.

Ingericht door De Margriete Stappers.
Afstanden : 6-9-13-16-23-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C. De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 4 oktober 2015 : “Warden Oom Wandeling”.

Ingericht door Warden Oom Stappers.
Afstanden : 5-8-12-15-20-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Gulden Zonne, Marktplaas 6, Hooglede.


Zondag 4 oktober 2015 : “Maneblusserswandeling in en rondom Mechelen”.

Ingericht door wandelclub Opsinjoorke Mechelen.
Afstanden : 5-10-15-20-30-40 km
(van 7u tot 15u).
Start
: Thomas More Campus Mechelen, Raghenoplein 21, Mechelen



Zaterdag 10 oktober 2015 : “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 11 oktober 2015 : “25ste Wandeltocht Herdenking Marcel Verstraete”.

Ingericht door WSK Marke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Stedelijke Basisschool Zuid-Stasegem, Generaal Deprezstraat 91, Harelbeke.


Zondag 11 oktober 2015 : “32ste 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 49, Zedelgem.



Zaterdag 17 oktober 2015 : “Veldbostocht”.

Ingericht door De Spartastappers Ardooie.
Afstanden : 5-10-12-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 3, Meulebeke.


Zondag 18 oktober 2015 : “22ste Jachthaventocht”.

Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Stedelijke Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort.


Zondag 18 oktober 2015 : “Herfsttocht”.

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


Zaterdag 24 oktober 2015 : “12de Kanalentocht”.

Ingericht door Levenslijn Damme.
Afstanden : 4-7-8-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Beuterblomme, Sint-Kwintensstraat 7, Oostkerke.

☺ Attentie: RBS-tocht heeft een andere startplaats dan gewoonlijk

►►

 Zondag 25 oktober 2015 : “ 31ste R.B.S.-tocht” .
Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS.
Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u30 tot 15u).
Start


: Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem.

Zaterdag 31 oktober 2015 : “Halloween Night”.  namiddag/avondwandeltocht

Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 4-7-14-24 km (van 15u tot 21u30).
Start
: Sporthal De Branding, Populierenlaan 1, Middelkerke.

WANDELVAKANTIES SLOWAKIJE
WIE KAN INSCHRIJVEN:
Iedereen kan inschrijven, lid of geen lid

WANDELVAKANTIES
SLOWAKIJE

WANNEER INSCHRIJVEN:
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 vzw Rustige Bosstappers JABBEKE (Akt. 178)
Paradijsweg 14 - 8490 ZERKEGEM
Tf:
050/81.21.08 GSM:
0497/87.62.21
Email: johan.haegeman@telenet.be

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 !

MEDEDELINGEN
Na een vakantieperiode, waarin vele schikkingen en planningen op een zijspoor geplaatst worden,
willen wij jullie geheugen nog eventjes opfrissen. Daarom worden enkele data nog eens doorgegeven.

GESCHENK VOLLE WANDELKAART 2015
Bij sommigen is de wandelkaart zeker al volgestempeld!!
Voor anderen is er nog wel wat tijd om daar werk van te maken, want
 LET OP : stempels van het weekend 24 en 25 oktober 2015 zijn nog geldig.
De volle wandelkaarten moeten ingediend worden
ten laatste op zondagavond 2 5 oktober 2015
op de RBS-tocht aan de personen die de afstempeling van de boekjes verzorgen.
Dit is een ultieme datum, want zoals voorgaande jaren kunnen we om organisatorische redenen na deze datum
GEEN kaarten meer aanvaarden.
Hou dus deze datum goed in het oog zodat de laatkomers niet teleurgesteld moeten worden.
In de komende bestuursvergadering zal besproken worden hoe we de verdienstelijke wandelaars zullen belonen
voor hun volle wandelkaart. We kunnen wel al verklappen dat het geen kortingsbon is voor het clubfeest
De geschenken zullen uitgereikt worden op het clubfeest zelf.
De afwezigen zullen op hun geschenk moeten wachten tot aan de volgende wandeltocht op 29 december of
indien mogelijk zal dit door iemand van het bestuur bezorgd worden.

SOUPER



CLUBFEEST 2015

Vorig jaar organiseerden we het jaarlijks souper voor leden en
niet-leden van de Rustige Bosstappers voor het eerst op een
zaterdagmiddag. We mochten toen 83 mensen verwelkomen,
wat in vergelijking met vorige jaren een stijging van het aantal
ingeschrevenen was.
Conclusie: we kunnen dit jaar opnieuw organiseren op een
zaterdagmiddag en zo deze activiteit van naam veranderen van
souper (avondfeest) naar een lunch of middagmaal.
Om het echter nog eenvoudiger uit te drukken zullen we
voortaan spreken van een “CLUBFEEST”.
Deze datum werd eerder al doorgegeven in vorige krantjes,
maar toch nog eens ter info
Zaterdagmiddag 28 november 2015 om 12 uur
in onze vertrouwde feestzaal “De Vrede” in Ichtegem.
Verdere details omtrent menu, prijs en inschrijving verschijnt in de volgende clubkrant.

MARCHING



“WALKING in BELGIUM 2016”

De wandelkalender “Marching” wordt uitgebreider qua inhoud en krijgt tevens een nieuwe naam

“WALKING in Belgium”

Hij bevat alle organisaties van Aktivia vzw, VWF vzw en VVRS vzw alsook de tochten van FFBMP en VGDS.
Het formaat en de vormgeving zijn vergelijkbaar met de huidige Marching.
De aankoopprijs blijft ongewijzigd :
€ 8.
Zoals vorige jaren kan je de nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium” reserveren èn betalen.
Dit kan je doen bij het vernieuwen van het lidgeld.
Op het clubfeest worden de bestelde boeken dan verdeeld.
Wie niet aanwezig is zal die ook nog kunnen afhalen ter gelegenheid van onze winterwandeltocht “In de
doenkere zeswekentocht” op dinsdag 29 december 2015 in de startzaal De Schelpe in Snellegem.

LIDKAARTEN en WANDELKAARTEN 2016
Ondanks dat alle prijzen de hoogte ingaan blijft het lidgeld voor de vzw Rustige Bosstappers ongewijzigd.
Lidgeld: € 12 voor volwassenen en
€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers.
PROBLEEM is dat alle wandelclubs de nieuwe lidkaarten 2016 voor hun leden pas half november in het bezit
krijgen, wat wil zeggen dat wij op de RBS-tocht de persoonlijke lidkaarten voor onze RBS-ers nog niet kunnen
meegegeven.
Op de RBS-tocht in de starzaal Sarkoheem te Zerkegem kan het lidgeld voor 2016 wél al betaald worden,
zoals we het vorige jaren steeds gedaan hebben.
Trouwens de huidige lidkaart 2015 is geldig tot 31 december 2015. Dat houdt in dat de leden tot die datum
verzekerd zijn én lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers én van Aktivia.
De lidkaarten 2016 zullen op het clubfeest op 28 november verdeeld worden.
Wie er niet kan bij zijn zal de lidkaart kunnen afhalen of vernieuwen op de wandeltocht in december.
Bij betaling van het lidgeld 2016 worden de nieuwe wandelkaarten voor 2016 zeker al meegegeven.
Jullie hebben de volle wandelkaart 2015 tegen ten laatste 25 oktober al ingediend en bij nieuwe aansluiting
hebben jullie natuurlijk recht op een nieuwe wandelkaart.
Zoals in het verleden willen we de wandelsport aanmoedigen en voor 2016 geven we weer een wandelkaart uit
om 25 stempels te verzamelen op alle georganiseerde wandeltochten uit de wandelkalender Walking in Belgium
en op onze eigen organisaties.
Mogen we dan ook vragen dat iedereen eerlijkheidshalve voor zichzelf wandelt.
Nà de RBS-tocht zal je natuurlijk ook je lidgeld kunnen vernieuwen via overschrijving.
Meer details hierover verschijnen in de volgende clubkrant.

