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Beste wandelvrienden
De lente is op zijn hoogtepunt. De dagen worden nog steeds langer, de zon wordt
nog krachtiger en in de natuur is alles pril en groen.
Om van deze natuur te kunnen genieten is het wel nodig dat we de deur uitgaan.
Daarom hebben we enkele voorstellen van wandelingen voor jullie geselecteerd
uit het grote aanbod uit de “Walking in Belgium”.



Maandag 1 mei 2017 : “33ste Grote Westpoldertocht”.

Ingericht door De Motestappers Koekelare.
Afstanden : 6-12-15-20-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare.


Maandag 1 mei 2017 : “27ste Krekentocht”.

Ingericht door Wandelclub Roal Benti.
Afstanden : 4-9-12-17-20-24-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: CC De Meet, Sint-Jansstraat 22, Sint-Jan in Eremo.


Zaterdag 6 mei 2017 : “Sleihaagse wandeling”.

Ingericht door De Warden Oom Stappers.
Afstanden : 5-10-15-20-25 km (van 6u30 tot 15 u).
Start
: Den Akker, Oude Rozebekestraat 53A, Hooglede.


Zondag 7 mei 2017 : “5de Vlaanderens Mooiste Wandeltocht”.

Ingericht door Everbeekse Wandeltochten.
Afstanden : 6-12-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Lagere School Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42A, Brakel.


Zondag 7 mei 2017 : “De Schakeltocht”.

Ingericht door ’t Wandel Voetje.
Afstanden : 4-6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum De Schakel, Meensesteenweg 713, Roeselare.


Zaterdag 13 mei 2017 : “16de Voorjaarstocht”.

Ingericht door De Hanestappers.
Afstanden : 7-14-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Heideschool, Heidelaan, De Haan.


Zondag 14 mei 2017 : “Lente-Bossentocht”.

Ingericht door De Frisse Stappers Brugge.
Afstanden : 6-9-14-18-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Basisschool Manitoba, Manitobalaan 48, Sint-Andries.


Zondag 14 mei 2017 : “20ste West-Vlaamse Wandelhappening”.

Ingericht door De Waterhoekstappers Heestert.
Afstanden : 6-12-18-21-25-35 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Malpertus, Gauwelstraat 23, Heestert.



Zaterdag 20 mei 2017 : Groepswandeling in Noord-Frankrijk

Dit onder de deskundige leiding van Daniël Eeckeloo, te bereiken op 0478/95 16 52.
Deze wandeling is geen organisatie van Rustige Bosstappers en is volledig op eigen risico.
Alle informatie over deze aktiviteit verder in het clubblad.


Zaterdag 20 mei 2017 : “Houtwaltocht”.

Ingericht door De Margrietestappers.
Afstanden : 5-7-10-14-16-18-24-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 21 mei 2017 : “Picontocht – 29ste Wandelsessie van de Westhoek”.

Ingericht door Wandelclub de Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-12-15-18-24-31 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Boare, Koningsplein 1, De Panne.


Zondag 21 mei 2017 : “Vijfwegentocht”.

Ingericht door Colliemolen Oostnieuwkerke Staden.
Afstanden : 5-7-11-15-23 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Zaal ’t Madointje, Klerkenstraat 128, Langemark-Poelkapelle.


Donderdag 25 mei 2017 : “Hemelvaarttocht”.

Ingericht door Wandelclub Diksmuide.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC De Zwaan, Vladsloplein 10, Vladslo.


Zaterdag 27 mei 2017 : “5de Calidristocht”.

Ingericht door De Puinstappers Bredene.
Afstanden : 5-8-13-16-20-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Gemeentschapshuis, Prinses Elisabethlaan 44-48, Bredene.


Zondag 28 mei 2017 : “De Torhoutse Gordel”.

Ingericht door De Torhoutse Gordel.
Afstanden : 5-7-10-14-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Biekorf, Steenveldstraat 2A, Torhout.


Zondag 28 mei 2017 : “46ste Internationale Driedaagse Wandeltocht”.

Ingericht door Organisatiecomité “100 km van Ieper”.
Afstanden : 6-10-15-20-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Fenixzaal Jeugdstadion, Leopold III-laan 16, Ieper.


Zaterdag 3 juni 2017 : “Door Brugse Ommeland”– Brugse Ommeland Wandeltrofee.

Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-12-18-26-30-36-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sint-Andreaslyceum, Veltemweg 15, Sint-Kruis (Brugge).


Zondag 4 juni 2017 : “35ste Bezantentocht”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 5-7-13-18-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare.



Zondag 4 juni 2017 : “41ste Lotelingenmars”.

Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21-32 km (van 8u tot 15u).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke Heist.


Maandag 5 juni 2017 : “Rondom Kanegem”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Espestraat 6, Kanegem.


Maandag 5 juni 2017 : “16de Brugse Mettentocht”.

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 5-12-18-26-32 km (van 8u tot 15u).
Start
: GO! Basisschool De Linde, Brieversweg 185, Sint-Kruis (Brugge).


Zaterdag 10 juni 2017 : “Tweis deur Orscamp”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp.


Zondag 11 juni 2017 : “22ste Dwars door Aarsele” - Brugse Ommeland Wandeltrofee.

Ingericht door wsv De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiezaal, Jules van Ooststraat 14, Aarsele.


Zondag 11 juni 2017 : “26ste Moense Gordel”.

Ingericht door vzw Moense Gordel.
Afstanden : 5-10-15-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Moenplaats 10, Moen.


Zaterdag 17 juni 2017 : “11de Zeehaven Brugge Wandeling”.

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 6-10-16-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Albatros, Ploegstraat 28, Zeebrugge.


Zondag 18 juni 2017 : “29ste Haverlotocht”.

Ingericht door Haverlostappers.
Afstanden : 5-10-15-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, Assebroek.


Zondag 18 juni 2017 : “Poelbergtocht”.

Ingericht door Watewystappers Tielt.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Koninklijk Atheneum Campus de Reynaert, Statonsstraat 67, Tielt.


Zaterdag 24 juni 2017 : “Paardenvisserstocht”.

Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.
Afstanden : 7-14-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke.



Zondag 25 juni 2017 : “44ste Voettocht der Vlasstreek”.

Ingericht door wsk Marke.
Afstanden : 6-12-18-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Don Boscocollege, Don Boscolaan 30, Marke.


Zondag 25 juni 2017 : “9de Eenhoorntocht”.

Ingericht door W.V. Voor de Wind.
Afstanden : 6-12-18-24-30-36 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Scholengemeenschap Zwincollege,
Baljuw Veltersweg, Oostburg (Nederland).

MEDEDELINGEN
Voorbije “IN DE DOENKERE ZESWEKENTOCHT”
Op vrijdag 30 december organiseerden we onze “In de Doenkere Zeswekentocht”.
Onze webmaster ging toen zelf op pad en schreef er een mooi artikel over.
In het vorige clubblad verwees ik naar dit artikel wat verder in de krant, maarrrrrrrrr…..
ik had het vergeten bij te voegen. Sorry hiervoor.
Maar nu wil ik deze fout rechtzetten, vandaar dat jullie het nu zullen terugvinden verder in het clubblad.

TERUGBLIK OP BIBBERTOCHT 2017
Voor de tweede maal was de startplaats in het sportcentrum “Vrije Tijdscentrum” in Jabbeke.
Dit was een heel goede lokatie met een grote zaal en patio. Die ruimten konden we heel goed gebruiken.
We kregen trouwens 2208 wandelaars over de vloer.
Dit mooie aantal hadden we grotendeels te danken aan het feit dat er maar twee tochten waren in WestVlaanderen. De Textieltrekkers (Vichte) was de andere tocht en daarvan hadden we blijkbaar geen hinder.
We kregen ook het bezoek van 3 wandelclubs die met een bus tot in Jabbeke gekomen waren, nl:
 Wandelclub Kwik Bornem waren er met 54 deelnemers
 Mont-Marche uit Doornik was met 53 deelnemers
 Les Marcheurd du Val de Verne de Péruwelz met 36 deelnemers.
Gelukkig was er in het “Vlamingveld”, industriepark van Jabbeke, veel plaats voor parking en een plaats om deze
grote bussen opzij te zetten. Ieder vrij hoekje werd ingenomen, zowel de parking van het VCJ als de parkings
van sommige lokale bedrijven. Dus Jabbeke werd goed in de kijker geplaatst.
Op het eindklassement van de 28ste Bibbertocht kan je zien waar de wandelaars ongeveer vandaan kwamen.
Hopelijk mogen we bij onze volgende tocht “29ste Parel van Groot Jabbeke” met vertrek uit Sarkoheem
Zerkegem weer op een even groot aantal deelnemers hopen.
Voor de medewerkers was het uiteraard ook super druk, maar het doet wel eens deugt om zo’n groot aantal
wandelaars te mogen ontvangen.
Marleen, secretaris van de club en Patrick, webmaster, mochten niet gestoord
worden want inschrijvingskaarten sorteren en tellen is niet eenvoudig.
Misschien wordt het in 2018 wat eenvoudiger als er volledig overgestapt wordt
tot het inscannen van de lidkaarten.
Maar dat valt nog af te wachten of de PC of het programma waarmee er
gescand wordt geen rare grillen heeft.
Dan wordt het weer manueel tellen geblazen!

BUSUITSTAP in NAJAAR
De busuitstap die gepland wordt in het najaar heeft volgende bestemming

Zondag 8 oktober 2017 : “41ste Internationale wandeltocht”.
Ingericht door wsv Club 76 Merksem.


Afstanden : 5-10-15-20-30-42 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiecentrum Sint-Martinus, Sint-Jozeflei, Westmalle.
Mooie natuurwandeling door velden, bossen, parken, dreven en langs kastelen.
Inschrijvingen hiervoor in het volgende clubblad.

EXTRA WANDELTOCHTEN
FRANKRIJK zaterdag 20 mei 2017
In het vorige clubblad heb je al kunnen vernemen dat de uitstap naar
Noord-Frankrijk doorgaat en dat de tocht vertrekt in Buysscheure.
Greta en Daniël zijn al op verkenning geweest en zo te zien aan de foto’s die op de
website staan, zal dit weer een hele mooie zijn. www.rbs-178.jimdo.com
Alle praktische afspraken kan je lezen in een apart artikel verder in de krant.
Alle inlichtingen bij

Eeckeloo Daniël, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke (Zerkegem)
0478/951652 of toolromer@gmail.com

WANDELVAKANTIES  Slowakije 2017 / 2018
Er zijn verschillende periodes waaronder 12 – 21 september 2017 en meer
perodes in 2018.
Bij interesse en inlichtingen, wil dan contact opnemen met
Johan Haegeman
Penningmeester/PR
Paradijsweg 14
8490 ZERKEGEM

Tel:
GSM:
Email:
Website:

+32 50 81.21.08
+32 497 87.62.21
johan.haegeman@telenet.be
www.villamalatiny.be

Zaterdag 20 mei 2017
BUYSSCHEURE
Hierbij de praktische gegevens voor onze wandeling in Buysscheure (of Buisscheure, naargelang de taal
waarin je wenst te schrijven : zie foto van Tisje Tasje in het Frans en het Nederlands …) die we willen
meegeven na onze verkenning:
- We verzamelen op de parking in de Kapellestraat te Jabbeke om 8u15 en vertrekken om 8u30, met eigen
vervoer naar Buysscheure (verplaatsingskosten zijn te delen in onderling overleg, zowel de mensen die een
plaatsje vrij hebben in de wagen als deze die er eentje zoeken kunnen contact opnemen met elkaar of met
Daniël Eeckeloo op 0478 / 95 16 52.
- Ter plaatse is er volop parkeergelegenheid rond de kerk.
- Op onze verkenning vonden we een tof Estaminet "Den Boeren Weg". Dit cafeetje willen we zeker
aandoen voor de start van de wandeling. In hetzelfde etablissement zouden we de wandeling ook afronden
met een drankje. Voor zij die het wensen: kan je ‘s avonds iets eten : vraag ‘s morgens naar de menukaart
en reserveer (verplicht !) desgevallend voor een snack zoals een ‘tartine flamande‘ of een andere menu.
- Het is de bedoeling dat jullie een pick-nick bij hebben en een drankje bestellen in de stopplaats
na ongeveer 5 km voor de middagpauze (+-1uur).
- Na de pick-nick is er na 3 km nog een rustpunt met banken.
- De totale afstand bedraagt ongeveer 14 km (met vergezichten, wegels tussen de hagen, beken en bruggen).
- Tip: aangepaste kledij en schoeisel voor alle weertypes, wandelstok, verrekijker, evt toiletpapier…
- Wandelkaart en boekje meebrengen voor de stempel.
- Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de onkosten van de verkenning.
- Routebeschrijving (± 60 min en 95 km )
richting Calais via E40 dan afrit 57a na 2 km RA ( D52 ) (12km) RA (D928) door Zeegerskapel (11km) tot
Lederzele dan LA ( D26) na 2km (VOOR de spoorweg ) RA Buisscheure (aan Estaminet Den boeren Weg),
uw gps zal het ook wel vinden : La place Buysscheure.
- Deze wandeling wordt uitgestippeld door Daniël Eeckeloo en is volledig op eigen risico.
Bij ongeval kunnen de leden van Wandelsport Vlaanderen beroep doen op de verzekering van deze vzw.
- En nu nog duimen voor mooi weer… kijk naar de foto’s op de website van de wandelclub !

Dniël Eeckeloo

De vrieskou, de aangevroren mist,
en een stralende zon zorgden voor schitterende
zichten en wandelomstandigheden,
wat moet een mens nog meer hebben om te
genieten van een wandeling …
We vertrokken vanuit het Sarkoheem te Zerkegem … Vlak onder de kerktoren van de
Sint-Vedastusparochiekerk. Van deze kerk werden de eerste stenen rond 1200 gelegd,
en door de eeuwen heen in verschillende fazen verder uitgebouwd. Tot architect
W.C. Brangwyn de kerk in de 19de eeuw in grote lijnen zijn hedendaagse vorm gaf.
De patroonheilige Sint-Vaast of Vedastus van Atrecht (Arras) was afkomstig uit de buurt
van Limoges en was in de 5de-6de eeuw bisschop van Arras.
Andere namen voor Vedastus zijn : Vast, Vaast, Gaston en Foster.
Pas vertrokken en we passeerden de “Hoeve De Hagepoorter” die nu dienst doet als
vakantiewoning. Deze 18de-19de eeuwse hoeve is prachtig omgeven door weiland en
akkerland, en dit middenin de dorpskern van Zerkegem. De weide deed jaren terug
dienst als parking tgv onze wandelorganisaties.

Via prachtige witte velden en weiden, en bomen die een pracht van een wit kleed aangetrokken hadden, kwamen
we in het natuurgebied “De Hoge Dijken” terecht.
Dit gebied ligt op het driegemeentenpunt “Zerkegem-Roksem-Ettelgem”, en staat bekend als “Roksemput”.
Dit domein (ongeveer 50 ha groot) is ontstaan, toen in de jaren ’70 de autoweg Jabbeke-Veurne aangelegd werd,
en er zandwinning nodig was om dit te realiseren.
In 1986 werd beslist door de Vlaamse Regering om het gebied uit te bouwen tot een natuureducatief centrum.
Het zijn niet alleen duizenden vogels die er overwinteren, maar ook planten, insecten, vlinders maken gebruik van
dit uniek paradijs.
Het bevat ook een bezoekerscentrum “De Grote Zaagbek”, en vanuit 4 vogelkijkhutten kan je naar hartelust alles
observeren. Aarzel niet om dit alles eens rustig te gaan bekijken, het is meer dan de moeite waard.
De gemaakte foto’s liegen er niet om, de weersomstandigheden bezorgden menig wandelaar een delirium bij het
bewonderen van al die natuurpracht in zijn wintertooi.

Langs het parkoers liepen we langs de ”Romain Maesfietsroute” (ong. 42 km),
die de fietsers in en rond Jabbeke doet toeren.
Deze fietstocht start aan het herinneringsmonument van Romain Maes te Zerkegem,
het dorp waar Romain Maes in 1912 geboren werd.
Deze voormalige wielervedette was eindwinnaar van de Tour de France in 1935.
Via de Mosselstraat kwamen we langs het ong. 330 ha grote
“Vloethemveld” terecht.
Dit domein werd in 1298 door de gravin van Vlaanderen geschonken
aan het Sint-Janshospitaal.
Het Belgische leger werd na WO I de gronden toegewezen door de
rechtbank. Het diende als verzameldepot voor munitie.
Het Belgische leger verkocht het, wegens overbodig, aan het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Sinds 1995 is het dan ook beschermd natuurgebied geworden.

Vlak voorbij het Vloethemveld kon men de hoeve “Maison de Plaisance” zien. Het bordje aan deze hoeve geeft
de geschiedenis van deze beschermde hoeve terug …

We krijgen er niet genoeg van, nu komt het “Maskobos” aan de beurt.
Dit 11 ha grote bos, dat tot het einde van de 20ste eeuw in handen was van
addelijke families werd aangekocht door Natuurpunt.

Mooie dreven van beuk, douglassparren en zomereik maken het zeer aantrekkelijk.
Vogels vinden er een bijzondere habitat, nl. bosuilen, boomvalken en boomklevers zijn er veel voorkomend.
De vos heeft het er ook naar zijn zin.
Niet alleen wandelaars vinden hun gading langs een mooie wandelroute (ongeveer 2,7 km lang),
maar ook de mountainbiker beschikt er over een afzonderlijke route.
Ziezo, dit was een wandeling en een dagje om van te snoepen, en dat deden we dan ook nog eens extra door te
genieten van de superlekkere pannenkoeken in het Sarkoheem …
Tot de volgende wandeling, Patrickn

