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Beste wandelvrienden
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een leuke vakantieperiode.
Na een typisch Belgische zomer komt misschien nog een najaar met aangename
temperaturen zodat we zonder zorgen terug op pad kunnen gaan naar de
verschillende wandeltochten die ik voor jullie uit de “Walking in Belgium”
geselecteerd heb.


Zaterdag 2 september 2017 : “Elfbergentocht”.

Ingericht door De Heuvellandstappers.
Afstanden : 7-10-15-20-25-33-42-50-60 km (van 6u tot 15u).
Start
: OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, Westouter.


Zondag 3 september 2017 : “Oudlandpoldertocht”.

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


Zondag 3 september 2017 : “30ste 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.


Zaterdag 9 september 2017 : “27ste Boterronde”.

Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 7-12-16-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Loft, Fabriekstraat 1, Diksmuide.


Zondag 10 september 2017 : “23ste Prutsketochten”.

Ingericht door De Textieltrekkers Vichte.
Afstanden : 4-6-12-18-25-36 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Stringe, Ommersheimplein, Vichte.


Zondag 10 september 2017 : “West-Vlaanderen Wandelt”.

Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.
Afstanden : 4-7-14-18-24-30-36-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sportzaal Camping Compas, Brugse Steenweg 49, Sint-Joris (Nieuwpoort).


Zaterdag 16 september 2017 : “35ste Arsebrouc-tocht”.

Ingericht door Brugse Metten Wandelclub.
Afstanden : 6-10-14-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Atheneum Jan Fevijn, Daverlostraat 132, Assebroek.


Zondag 17 september 2017 : “21ste Walhoevetocht voor het goede doel”.

Ingericht door Walhoevestappers Westvleteren.
Afstanden : 6-12-18-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Walhoeve (oganisatie in de Jeugdzorg), Eikhoekstraat 65, Westvleteren.



Zondag 17 september 2017 : “48ste 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 23 september 2017 : “Kermistocht”.

Ingericht door Levenslijn Damme.
Afstanden : 4-7-10-13-17-23 km (van 8u tot 15u).
Start
: Tent Lindeplein, Kloosterstraat, Sijsele.


Zondag 24 september 2017 : “25ste Torenhoftocht”.

Ingericht door Pasar Oostkamp.
Afstanden : 7-12-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Koning Boudewijnschool, Marechalstraat 48, Oostkamp.


Zondag 24 september 2017 : “41ste Tabakstocht”.

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


Zaterdag 30 september 2017 : “Rhodesgoedtocht”.

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje..
Afstanden : 4-8-12-18-24-30-40-50 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Tassche, Roeselaarsestraat z/n, Ardooie.


Zondag 1 oktober 2017 : “Herfsttocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Land- en Tuinbouwinstituut, Maandagse, Oedelem.


Zondag 1 oktober 2017 : “Buencamino Tweedaagse van de Westhoek”.

Ingericht door Buenocamino vzw Step Forward.
Afstanden : 6-9-12-18-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Centrum De Boare, Koningsplein 1, De Panne.


Zaterdag 7 oktober 2017 : “Veldtocht”.

Ingericht door De Margrietestappers.
Afstanden : 6-9-13-16-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.


Zondag 8 oktober 2017 : “41ste Internationale Wandeltocht”.

Ingericht door Club 76 Merksem.
Afstanden : 5-10-15-20-30-42 km
(van 8u tot 15u).
Start
: Parochiecentrum Sint Martinus, Sint-Jozefslei, Westmalle


Zondag 8 oktober 2017 : “34ste Zilleghemtocht”.

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem.



Zaterdag 14 oktober 2017 : “Natuurwandeling”.

Ingericht door Wandelclub Koekelare.
Afstanden : 4-8-10-12-17-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem.


Zondag 15 oktober 2017 : “Zwalmpareltocht”.

Ingericht door Wandelclub Scheldestappers Zingem.
Afstanden : 6-10-15-21-30-36 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm..


Zondag 15 oktober 2017 : “Passchendale Road-tocht”.

Ingericht door Drevestappers Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke.


Zaterdag 21 oktober 2017 : “Groenhovebostocht”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-14-18-23 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Rozendale, Rozeveldstraat 34, Torhout.


Zondag 22 oktober 2017 : “10de Vives-Campustocht”.

Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-12-18-24-30-36 km (van 8u tot 15u).
Start
: VIVES-Campus, Xaverianenstraat 10, Sint-Michiels.


Zondag 22 oktober 2017 : “23ste Handzaamsetocht”.

Ingericht door Michiel Mispelonvrienden.
Afstanden : 4-6-12-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Kouter, Ichtegemstraat 2 B, Kortemark.


Zaterdag 28 oktober 2017 : “9de Pompoentocht”.

Ingericht door De Buskanters Houthulst.
Afstanden : 4-6-10 km (van 12u tot 21u). AVONDWANDELING
Start
: Markthuis? Markt 11, Houthulst.

 Zondag 29 oktober 2017 : “ 33ste 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
Na een vakantieperiode, waarin vele schikkingen en planningen op een zijspoor geplaatst worden,
willen wij jullie geheugen eventjes opfrissen. Daarom worden enkele data nog eens doorgegeven.

VOLGENDE BUSUITSTAP NAAR WESTMALLE
op 8 oktober 2017 om 7u30
Bus is volzet maar, indien geïnteresseerd, kan je je naam opgeven aan
Annie Knockaert  0474/71.49.65. om eventueel op de reservelijst
geplaatst te worden.

GESCHENK VOLLE WANDELKAART 2017
Hier en daar vernemen we dat bij sommigen de wandelkaart al volgestempeld is!!
Voor anderen is er nog wel wat tijd om daar werk van te maken, want
 LET OP : stempels van het weekend 28 en 29 oktober 2017 zijn nog geldig.
De volle wandelkaarten moeten ingediend worden
t e n l a a t s t e o p z o n d a g a v o n d 2 9 o k t o b e r 2 0 1 7 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.

Voor de volle wandelkaart van 2017 voorzien we een geschenkenbon!
In de komende bestuursvergadering zal besproken worden hoe we de
verdienstelijke wandelaars zullen belonen voor hun wandelinspanningen.
We kunnen wel al verklappen dat het dit jaar geen kortingsbon is voor het
clubfeest, wat jullie uiteraard niet mag beletten om toch op het clubfeest
aanwezig te zijn op 25 november 2017.
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.

WANDELKALENDER

“WALKING in BELGIUM 2018”

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 2018.
Op het clubfeest worden de bestelde boeken verdeeld.
Wie niet aanwezig is zal die ook nog kunnen afhalen ter gelegenheid van onze winterwandeltocht
“In de doenkere zeswekentocht” op vrijdag 29 december 2017 in de startzaal Sarkoheem in Zerkegem.

LIDKAARTEN en WANDELKAARTEN 2018
Het lidgeld van de Rustige Bosstappers blijft ongewijzigd voor 2018.
Lidgeld: € 12 voor volwassenen en
€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers.
WERKWIJZE IS DEZELFDE
De wandelclubs kunnen het gerief voor 2018, ttz. lidkaarten en wandelkalenders, pas afhalen begin november.
Dat wil zeggen dat wij op de RBS-tocht nog geen lidkaarten 2018 kunnen meegeven.
Zoals vorige jaren kan het lidgeld voor 2018 wel al betaald worden op de RBS-tocht in de startzaal De Schelpe
te Snellegem.
Trouwens de huidige lidkaart 2017 is geldig tot 31 december. Dat houdt in dat de leden tot die datum
verzekerd zijn én lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers én van Wandelsport Vlaanderen.
Natuurlijk kan je ook je lidgeld vernieuwen en een Walking in Belgium reserveren dmv. overschrijving.

Voor lidkaarten en bestelling Walking in Belgium kan je 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
met vermelding van : “Lidgeld 2018 : ..... personen”. “+ Walking in Belgium” (indien gewenst).
De lidkaarten 2018 zullen op het clubfeest op zaterdag 25 november verdeeld worden.
Wie er niet kan bij zijn zal de lidkaart kunnen afhalen of vernieuwen op de wandeltocht in december.
We willen iedereen aanmoedigen om te bewegen, want dit is heel belangrijk voor lichaam en geest!
Er komt een nieuwe wandelkaart om te laten volstempelen voor 2018.
Deze is geldig vanaf 30 oktober 2017 tot en met de RBS-tocht in 2018, weliswaar voor degenen die hun lidgeld
voor 2018 betaald hebben.
Stempels uitgereikt op alle wandeltochten uit de wandelkalender “Walking in Belgium” zijn geldig en ook
organisaties zoals wandeling in Frankrijk en Engeland.
Mogen wij er op wijzen dat de wandelkaart van de vzw Rustige Bosstappers strikt persoonlijk is.
Wij rekenen dan ook op de eerlijkheid van onze leden tegenover de club en tov. de andere clubleden.
Bij betaling van het lidgeld 2018 worden de nieuwe wandelkaarten voor 2018 wel al meegegeven.
Jullie hebben de volle wandelkaart 2017 al ingediend tegen ten laatste 29 oktober en vanzelfsprekend hebben
jullie recht op een nieuwe wandelkaart bij aansluiting voor 2018.

CLUBFEEST 2017
Zoals jullie al konden lezen is er dit jaar geen korting op de deelnameprijs van het clubfeest.
De zaakvoerder, Eddy Van Belle van Salons De Vrede, kan steeds een lekker menu voor ons samenstellen.
De prijs voor dit jaar bedraagt €55 voor iedereen, dus zowel voor leden en ook voor niet-leden.
Door een verschoven vakantieperiode zal de keuze van het menu in het volgend clubblad verschijnen.
De betalingsmodaliteiten zijn zoals gewoonlijk door storting op rekeningnummer van
Vzw Rustige Bosstappers BE56 7795 9522 6588
en met duidelijke vermelding van
“CLUBFEEST naam leden en/of niet-leden.
Op de volgende wandeltocht in oktober kan ook al ingeschreven worden.

WANDELVAKANTIES
SLOWAKIJE
TRANSPORT ?

Vliegtuig

WANNEER ? Vr. 01 juni 2018 t.e.m. vr 08 juni 2018
WIE KAN DEELNEMEN ?
Iedereen, ook andere wandelclubs en niet leden.
AANTAL DEELNEMERS?

Onbeperkt met een minimum van 20.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
Een wandelvakantie gecombineerd met bezoek aan typische plaatsjes en gebouwen in de regio. De
wandelingen gaan door zowel in de Hoge- als de Lage Tatra, de Fatra en de heuvels in de omgeving
van onze verblijfplaats. Zie programma verder.
WAT IS INBEGREPEN ?
- Vlucht heen en terug
- Alle transfers ter plaatse in een comfortabele bus
- Begeleiding in het Nederlands
- Alle inkomgelden en eventuele begeleide bezoeken volgens het programma
- Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, folklore-avond
- 7 nachten halfpension in Sojka resort (ontbijtbuffet, driegangen avondmaal in buffetvorm met
keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu).
- Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet
- Moderne kamers met alle comfort
- Lunchpakket vanaf dag 2 tem. dag 7, uitgezonderd dag 1 en 4 waar een 2-gangen lunch
voorzien is in een restaurant.
NIET INBEGREPEN :
Dranken, persoonlijke uitgaven, vrijblijvende fooien voor chauffeur, gids(en) enz., massages of andere
verzorgingsprocedures, eventuele toeslagen voor brandstof of bagage,
reis- en/of annuleringsverzekering.
NETTOPRIJS
voor dit pakket, op basis van 20 deelnemers = 949,00€
bij verblijf met 2 in een 2-persoonskamer.
verblijf alleen in een 2-persoonskamer + 105,00€
Deze prijs kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal
deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe goedkoper.
UITGEBREID PROGRAMMA
Zie clubblad juli/augustus 2017 of bij Johan Haegeman.
VOOR MEER INLICHTINGEN:
HAEGEMAN Johan
Penningmeester / PR RBS vzw – 5178
Johan.haegeman@telenet.be
Telefoon:
050/81.21.08
Mobile:
0497/87.62.21

WANDELERVARINGEN
Na de oproep in de vorige clubkrant naar de wandelervaringen van onze leden kreeg
de redactie verschillende teksten binnen.
Bij deze dank aan deze leden.
Hierna een paar van deze ervaringen, eventueel met wat afbeeldingen.
Weliswaar kunnen niet alle verslagjes in dit clubblad vermeld worden maar die
worden dan wel doorgeschoven naar een volgend clubblad.

Verslagje en foto’s van Jacqueline.
"15e Breydel en De Coninckwandeltocht" (parcours 18 km).
Het parcours liet ons "kronkelen" door de straten van Brugge.
We genoten van de reien en wandelden langs de vesten.
We liepen ook in het Boeverbos, in de Kouden Keuken, rond het Jan
Breydelstadion... Te veel om hier op te noemen.
Kers op de taart: het was prachtig wandelweer!

Eddy Dhooge, uit Den Haan zette ook verschillende wandelervaringen op papier!
Katrien, Mijzelf en onze woef houden nog al van wandelingen in weide en bosrijk gebied.
Off-road om het zo te zeggen.
De wandeling van Zo 9 juli 2017 te Sint-Maria-Aalter heeft ons dan ook heel aangenaam verrast,
natuurlijk het mooie weer deed een grote duit in het zakje maar de wegen die verhard waren zijn dan
zorgvuldig gekozen zodat er weinig of geen verkeer was.
naar onze smaak een echte aanrader.

Hallo Bosstappertjes,

za 12 aug 2017

Vandaag bracht onze wandeldrang ons naar Deerlijk.
Met de heenreis in de regen naar mate we Deerlijk naderden.
We kozen voor de 10 km vandaag. Omdat de verdeling van de rustposten op de 15 km niet zo schitterend
gelukt was.
Voor 10 en 15 km eerste rustpost op 2,9 km voor 15 km 2de rustpost na 8,9 km, rest nog 3,2 km
Inschrijven in de feesttent, klaar maken en vertrekken.
We hebben nog maar het eerste pijltje gevolgd of er wordt ons een appel aangeboden.
Even voor we op de rustpost kwamen werden we verrast met een tasje koffie of karnemelk.
Een klein eindje verder kwamen we op onze rustpost, hier waren we blij om onze regenkledij op te bergen.
Rustige wegen/paadjes en kerkwegels gehad.
Na de rustpost kwam dan zeker het geliefde off-road gedeelte aan bod in de mooie bossen rond "Trompe"
en zo belandden we op een domein aan een kasteel waar we opnieuw verrast werden met een drankje
(krieke biertje)
Na wat uitleg gehoord te hebben van een enthousiasteling over de geschiedenis van dit kasteeltje en zijn
bewoners, zetten we de tocht weer verder en verlaten we stilaan de prachtige bossen.
Het is wel opvallend dat er zeker 6 eigenaars hun Privé eigendom open stellen om de wandelaars een prachtig
parkoers te gunnen.
Weer een verrassing langs het parkoer : er delen een paar Chiro meisje Soja-Melk uit. (je kan kiezen uit 3
smaken).
Plots midden in een wijk wijzen de pijltjes weer een privé eigendom op, waar twee jonge kereltjes aan de
wandelaars een zakje muesli en een zakje graanballetjes met honing bedeelden.
Langs de achterkant weer verder via paadjes en steegjes tot we weer terug aan de feesttent zijn.
Bij laten afstempelen van onze kaart krijgen we nog eens 4 potjes rijst bedeeld.
Van een verrassende wandeling gesproken.
Met vriendelijke groeten
Katrien & Eddy

Zo 13 aug 2017
vandaag trekken we richting Oudenaarde
Het zonnetje was ook van de partij.
Op een industrieterrein ligt de startplaats. Met medewerking van verschillende omliggende
bedrijven lukt het om de massa auto's geparkeerd te krijgen.
We kiezen voor de 14 Km waarbij de 2 rustposten gelijkmatig verdeeld zitten.
Je komt 2x in dezelfde rustpost terecht omdat men met wandellussen werkt.
Voor ons wel plezant dat er toch één berg in de wandeling verwerkt zit, in dit geval was het de
Koppenberg.
Dit weekend was er ook een activiteit voor de fietsers en de MBK'ers in de streek waardoor de
parkoers elkaar zo nu en dan eens kruisten.
Wat blijft opvallen is dat die "mannen" (en vrouwen) zich nog steeds geen "belletje" kunnen
veroorloven en dat op zulke "dure" fietsen.
Een plezante wandeling afwisselend velden, bossen, en in de stad wegeltjes, doorsteekjes en
paadjes waar je anders nooit komt.
volgens de uitslag waren we hier met 5 RBS'ers

Katrien & Eddy

Wordt vervolgd ………

