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Beste wandelvrienden
Dat we volop in de herfst zijn kunnen we niet omheen, het echte bewijs hiervan
is dat de bomen al veel bladeren verliezen. Maar met temperaturen van 20° en
meer van de afgelopen dagen zouden we denken dat het terug zomer wordt.
We kunnen het zo aanvoelen maar de klok draait door en we zijn eind
oktober/begin november en dat wil zeggen dat we overstappen naar de
“wintertijd” en dat het jaar er bijna opzit.
Dus tijd om jullie wat wandelingen voor te stellen uit de Walking in Belgium.


Woensdag 1 november 2017 : “Allerheiligentocht”

Ingericht door De Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Regenboog, Belhuttebaan 24A, Koekelare.


Donderdag 2 november 2017 : “De Zilveren Vloot”.

Ingericht door S-Sport wandelclub Brugge.
Afstanden : 8-12-16-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Refter K.T.A.Brugge, Rijselstraat 3, Sint-Michiels.


Zaterdag 4 november 2017 : “Herfsttocht”.

Ingericht door Izemberevrienden.
Afstanden : 7-10-15-25-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Freinetschool De Koorddanser, Baljuw Vermeulenstraat 1, Meulebeke.


Zondag 5 november 2017 : “44ste Canadeze Bevrijdingsmars”

Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist.
Afstanden : 13-18-33 km (van 10u tot 14u).
Start
: Verwarmde tent, Alfred Verweeplein 1, Knokke Heist.


Zondag 5 november 2017 : “27ste Brigandtrotterstocht”.

Ingericht door De Brigandtrotters.
Afstanden : 6-12-18-21-28-35 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Evenementenhal Sportstadion, Bollewerpstraat 92A, Ingelmunster.


Zaterdag 11 november 2017 : “Wandel Mee Dag”.

Ingericht door Kreketrekkers Kortemark.
Afstanden : 6-10-14-18-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: OC Albatros, Stadenstraat 25A, Zarren.


Zaterdag 11 november 2017 : “37ste Wandel Mee Dag”.

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-14-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Club de B, ’s Gravenwinkelstraat, Torhout.


Zondag 12 november 2017 : “Lakebosschentocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”.

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Ridefort, Sportstraat 2, Ruddervoorde.


Zondag 12 november 2017 : “Hellegattocht”.

Ingericht door De Heuvellandstappers.
Afstanden : 5-12-16-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC De Fontein, Dikkebusstraat 30, Heuvelland.



Zaterdag 18 november 2017 : “36ste St. Elooiwandeltocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee”

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 6-12-18-24-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem.


Zaterdag 18 november 2017 : “27ste Bruges by Nicht – 1ste luik v/d Vierkunststedentrofee”.

Ingericht door De Frisse Stappers Brugge.
► Avondwandeling!!
Afstanden : 6-9-12-15 km (van 15u tot 21u).
Start
: K.T.A., (Koninklijk Technisch Atheneum) Rijselstraat 7, Sint-Michiels.


Zondag 19 november 2017 : “20ste Vredestocht”.

Ingericht door Colliemolen Oostnieuwkerke.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, Oostnieuwkerke.


Zondag 19 november 2017 : “Lippensgoedtocht”.

Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-17-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum ’t Bulscampvelt, Wingensestraat 2, Hertsberge.


Zaterdag 25 november 2017 : “3de Zeebriestocht”

Ingericht door De Puinstappers Bredene.
Afstanden : 4-6-9-12-16-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Ons Volk, Golfstraat 31, Bredene.


Zondag 26 november 2017 : “Warme Wijntocht”.

Ingericht door Drevestappers Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: OC ‘t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke.


Zondag 26 november 2017 : “29ste Stormtocht”.

Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge.
Afstanden : 8-15-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge.


Zaterdag 2 december 2017 : “Dijkentocht”.

Ingericht door De Motestappers Koekelare.
Afstanden : 5-10-13-17-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: CC Moere, Molenstraat 30, Moere.


Zondag 3 december 2017 : “36ste Sinterklaastocht -Viggaaltocht”.

Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 5-6-13-20-27 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiezaal Merendree-dorp, Hammeken 10, Merendree.


Zondag 3 december 2017 : “Kerstmarkttocht Dominiek Savio”

Ingericht door Gitse Wandelclub “Voetje voor Voetje” Gits.
Afstanden : 4-6-12-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 61, Gits.


Zaterdag 9 december 2017 : “14de Wintertocht”

Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 6-12-16-20 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: OC Ter Zaele, Hendrik Consciencestraat 7, Beerst.



Zondag 10 december 2017 : “Wintertocht”. Brugse Ommeland Wandeltrofee

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sporthal De Strooien Hane, Albert Van Caloenstraat 2, Loppem.


Zondag 10 december 2017 : “De Hoge Blekkertocht”.

Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-10-18-22-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal De Kerkepanne, Strandlaan 128, Koksijde.


Zaterdag 16 december 2017 : “Moezelwijntocht”.

Ingericht door ’t Wandelvoetje.
Afstanden : 4-6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Zaal De Kring, Hugo Verriestlaan 16, Ledegem.


Zondag 17 december 2017 : “10de Wandeltocht Oostende met Kerstlicht”.

Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende.
Afstanden : 6-12-18 km (van 10u tot 19u). ► Avondwandeling!!
Start
: KTA1 HoTech Oostende, Leopold III-laan, 3, Oostende.


Zaterdag 23 december 2017 : “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”

Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-11-15-20 km (van 9u tot 17u).
Start
: Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels.


Zondag 24 december 2017 : “23ste Putje Wintertocht”

Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Parochiale Feestzaal, Brandstraat z/n, Ruiselede.


Dinsdag 26 december 2017 : “Hooggoedwandeling”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Sportcentrum, Lindestraat 17, Aalter.

 Vrijdag 29 december 2017 : “In den doenkere zeswekentocht”.
Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS.
Afstanden : 4-6-8-10-12-14-18 km (van 8u tot 14u).
Start
: Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem.



Zaterdag 30 november 2017 : “Rodeneuzentocht”.

Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52, Moorslede.

MEDEDELINGEN
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!
Maar we houden er de spanning nog wat in tot aan het clubfeest op 25
november 2017 want dan zullen de bonnen uitgereikt worden aan de
verdienstelijke wandelaars die hun volle wandelkaart ingediend hebben.
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.

CLUBFEEST 2017
zaterdagmiddag 25 november2017 om 12 uur in Salons “De Vrede” in Ichtegem.
In het vorige clubblad lieten we jullie weten dat er dit jaar geen korting
is op de deelnameprijs van het clubfeest. Alle info, zoals menu en
betaling, vind je verder in het clubblad.
De prijs voor dit jaar bedraagt €55
voor iedereen, voor zowel leden als niet-leden.
Annie heeft zich de voorgaande 2 jaren ontfermd om de plaatsen aan
tafel aan te duiden. Iedereen vond dit heel goed en daarom zullen we
dit jaar ook weer de plaatsen aanduiden.
Indien jullie bij bepaalde personen wel (of niet) willen zitten, mag je dit
gerust laten weten.
Stuur ons een mailtje en we proberen aan jullie wensen te voldoen.

LIDKAARTEN 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.

WANDELKAARTEN 2018
We willen iedereen aanmoedigen om te bewegen, want dit is heel belangrijk voor lichaam en
geest!
De nieuwe wandelkaart is goed voor 25 stempels en heeft een oranje kleur.
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 meegegeven.

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.

TERUGBETALING LIDGELD 2018 door MUTUALITEIT
Bewegen is gezond en wandelen is één van de sporten waarbij zowel je spieren,gewrichten
als je geest er baat bij hebben.
Maar gezien iedere mutualiteit een ander formulier heeft en gezien het voor de secretariaten van de wandelclubs
omslachtig is om deze formulieren in te vullen, heeft Wandelsport Vlaanderen daar een oplossing voor gevonden.
Na half november krijgen de clubs, samen met de lidkaarten 2018, uniforme attesten op naam van de leden. Deze attesten
moeten enkel nog een datum, stempel en handtekening van het clubsecretariaat krijgen. De leden kunnen dit dan bij hun
mutualiteit indienen om zo het lidgeld of een gedeelte ervan terug te krijgen.
Let wel dit attest mag pas na 1 januari 2018 ingediend worden.
Dus het is niet meer nodig om naar jullie mutualiteit te gaan om een formulier.

ERECLUB Wandelsport Vlaanderen
Voor de viering van de verdienstelijke wandelaars is niets veranderd.
Tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst 2018 worden opnieuw verdienstelijke wandelaars opgenomen in
de ereclub van nu Wandelsport Vlaanderen vzw.
Alle leden-wandelaars die in de loop van 2017 de kaap van de 20.000– 40.000 – 60.000 – 80.000, 100.000, 120.000 of
140.000 gestapte kilometer haalden of
die in dat jaar de deelname aan 1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 tochten konden aantonen en daarvoor door de
federatie nog niet werden gehuldigd komen in aanmerking.
Wel dienen we te vermelden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen ofwel het aantal km of
het aantal tochten.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 25 januari 2018 worden de verdienstelijke wandelaars door WSVL uitgenodigd voor
een gratis etentje en ontvangen ter gelegenheid van hun prestaties een ereteken.
Dus begin almaar te tellen!!!!
Indien je dergelijke prestaties op je naam kan schrijven en in aanmerking wilt komen voor deze huldiging, wil dan zo
spoedig mogelijk je naam, adres, aansluitingsnummer bij WSVL (dit nummer staat op je lidkaart) en ook het aantal tochten
of kilometers door te geven aan onze secretaresse
Marleen D’hondt 0478/23 10 28
E-mailen gaat ook op volgend adres: marleen.e.dhondt@gmail.com
of op de RBS-tocht bij Magda in de clubwinkel.
Deze gegevens kunnen ingediend worden tot ten laatste 5 december 2017.

“RESPECT VOOR WANDELCLUBS EN MEDEWERKERS
Te vroeg starten en zwartlopen zijn fenomenen waar WANDELSPORT VLAANDEREN vzw al een tijdje mee worstelt.
Sommige clubs hebben het al niet makkelijk om medewerkers te vinden en die taak wordt zeker niet makkelijker wanneer
die vrijwilligers voor dag en dauw aan de slag moeten. Bij andere sportmanifestaties worden de starturen ook
gerespecteerd.
Daarom bundelen heel wat West-Vlaamse clubs de krachten in een strijd om opnieuw respect af te dwingen voor de
medewerkers, de clubs en de georganiseerde wandelsport in het algemeen. Het is de uitdrukkelijke hoop dat wandelclubs
uit andere regio’s zich hierin ook herkennen en zich bij het charter aansluiten.
‘West-Vlaanderen wandelt 2017’, de regionale wandeldag op zondag 10 september 2017 te Nieuwpoort was de start
waarop de toepassingen van dit charter van kracht werden.
Concreet:
1. De startzalen gaan pas open een kwartier voor het startuur dat vermeld staat in de ‘Walking in Belgium’.
2. De eindstempel wordt pas gegeven na vertoon van de inschrijf- of controlekaart. Wie de controlekaart onderweg
‘verloor’, zal eerst een nieuwe inschrijfkaart moeten kopen vooraleer de eindstempel te ontvangen. Deze ‘dubbele’
aankoop is te betreuren maar is slechts een kleine ‘straf’ in vergelijking met de ‘straffen’ die opgelegd worden wanneer
we in het dagdagelijkse leven door onachtzaamheid andere zaken verliezen. Zorgzaamheid is dus de boodschap.
Voor wie de wandelsport tot op heden steeds met respect benaderde, verandert er met andere woorden helemaal niets.
Alle wandelclubs die dit charter ondertekenen, verbinden er zich toe om de inhoud van dit charter strikt toe te passen.

SPECIALE PRESTATIES
In de maand augustus namen een aantal Rustige Bosstappers deel aan het internationale wandelevenement
“Vierdaagse van de Ijzer”. Hierna het resultaat van de RBS’ers:
Dinsdag 22 augustus
15
Woensdag 23 augustus
14
Donderdag 24 augustus
12
Vrijdag 25 augustus
10
Kathleen en Ruben en hun hond Lumos waren 2 van die RBS’ers die de
Vierdaagse uitgewandeld hebben.
Denk echter maar niet dat dit voor hen zo gemakkelijk gaat. Beiden
hebben ze een visuele beperking en onder begeleiding van hun trouwe
viervoeter zijn ze erin geslaagd om dit wandelevenement tot een goed
einde te brengen.
Alvast een hele dikke proficiat aan Ruben en Kathleen
en natuurlijk ook hun hond Lumos

Vervolg wandelervaringen van Eddy en Katrien
Di 15 aug 2017
Bij het opstaan scheen het zonnetje, maar al gauw waren de wolken daar
en was dus ook de regen van de partij.
Toch beslissen we om te gaan wandelen (als we moesten werken zaten we ook in de regen,
nemen we dan maar als troost)
omwille van het weer kiezen we voor dichter bij huis en wordt het dus opweg naar Hertsberge.
onderweg rijdende in "pijpenstele regen" hopen we toch op wat verbetering.
Aangekomen in Hertsbergen vinden we parking kort bij de inschrijvingen,
maken ons klaar terwijl het gestopt is met regenen.
Ingeschreven voor de 17 km en goed ingepakt voor de eventuele regen starten we onze wandeling.
na 3,7 km komen we aan op Boerderij Colpaert waar we kunnen proeven van heerlijke hoeve produkten
ijs, rijstpap, chocolademousse, yoghurt, de tiramisu smaakte heerlijk!
nog 2,2 km verder en we komen aan de eerste verzorgde rustpost van Sint-Amandus instituut.
Hier beslissen we om onze regenjassen weg te bergen in de rugzak. (veel te warm die dingen)
weer op weg, van het éne bos in het ander bos, langs veldwegen en padjes, hier en daar eens wat braambessen
plukken en heerlijk genieten na 6,6 km komen we op de 2de rustpost Serres Neirynck aan.
genieten van een hapje en een drankje, een babbeltje met wild vreemde mensen komt door de hond
(omdat deze zo goed luistert en rustig is) gewillig op gang.(dat is wel plezant)
en weer opgeladen voor de volgende etappe van 5 km naar de eindstreep.
De keren dat we op verharde wegen gestapt hebben waren deze verkeersluw, met de nadruk op luw.
(er hebben ons geen 10 auto's voorbij gereden)
Als je op deze wandeling niet mag zeggen dat 90% onverhard is,
weet ik niet op welke wandeling je dit dan wel mag zeggen.
Voor liefhebbers van "onverhard" is dit een "kanjer" van een wandeling!
er hebben vandaag 19 RBS'ers deelgenomen.
Met vriendelijke groeten
Eddy & Katrien

Wordt vervolgd ………

WANDELVAKANTIES
TRANSPORT ?

Vliegtuig

WANNEER ? Vr. 01 juni 2018 t.e.m. vr 08 juni 2018

SLOWAKIJE

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

JAARLIJKS CLUBFEEST
DATUM

: zaterdag

PLAATS

: SALONS “DE VREDE”
Moerdijkstraat 94 te Ichtegem

25 november 2017- om 12u.

Aperitief met zoute knabbels
~

Buffet van koude voorgerechten en salades
~

Soepbar
~

Gelakte eendenborst,
framboos, boschampignons
aardappelsoesjes
~

Witte, rode wijn, water en frisdrank
aan tafel inbegrepen.

PRIJS

Dessertbord en Koffie

55 €

Bestelling van drank na de koffie is voor eigen rekening.

HOE

INSCHRIJVEN

?

 te g e n u i te r l ij k maandag 13 november 2017
Via overschrijving op rekening

BE56 7795 9522 6588 - vzw Rustige Bosstappers

en met duidelijke vermelding van

“CLUBFEEST + naam .”.

Nà deze datum wordt de lijst afgesloten en kunnen geen inschrijvingen meer aanvaard worden.
Houd dus rekening met de verwerking door de banken.
Alle inlichtingen bij Marie-Paule De Visch (0498/22.03.39) of Annie Knockaert (0474/71.49.65).

“Als het weer achteruitgaat, gaat de klok achteruit!”
28  29 oktober 2017

Een
uurtje langer
slapen
HEERLIJK!!

Zaterdag 16 september 2017 om 6u30 (’s morgens) stonden 53 wandelaars aan de basisschool in de Kapellestraat in
Jabbeke te wachten op de bus die ons naar Dover zou brengen. Iedereen was keurig op tijd.
Nadat iedereen een zitplaats gevonden had kon de bus tijdig vertrekken. Nog maar net op de E40 richting Calais, gingen de
hemelsluizen open. Oh jee, wat een weertje, zeker geen wandelweer! Maar niet getreurd bij het oprijden van de
parkeerstroken in de haven van Calais hield het op met regenen. Ook hier waren we netjes op tijd, maar ……. we hadden
dikke pech. Door een versterkte controle van de douaneposten, omwille van diezelfde ochtend, in Dover, de aanhouding
van een verdachte van de bomaanslag in de metro in Londen de dag ervoor, zagen we onze ferry uit de haven wegvaren.
Dus zat er niets anders op om 55 min. te wachten tot we de volgende boot konden oprijden.
Maar de zon was van de partij en dat was het voornaamste. Al van op afstand schitterden de witte krijtrotsen in de
ochtendzon. ’t Zag er goed uit.
In Dover was het nog een kwartiertje rijden vooraleer de chauffeur een parkingplaats kon vinden in
“St-Margaret’s at Cliffe” en we onze spullen konden nemen om de wandeling aan te vatten.
Door het oponthoud in de haven van Calais hebben de organisatoren het parcours wat moeten aanpassen. Het was heel
gevarieerd met wel enkele pittige klimmetjes. Het eerste stuk vóór de middag liep grotendeels evenwijdig aan de kust. We
kregen op verschillende plaatsen een mooi zicht op de haven van Dover met de inkomende en vertrekkende ferry’s.
Voor onze picknick konden we terecht op het zonnige terras van een pub in het dorp waar we vertrokken zijn.
Terug op pad hadden we eventjes nood aan een paraplu, maar we konden die gauw terug opbergen. De zon was weer van
de partij. De foto’s hierna liegen er niet om. Weer stapten we door het heuvelig parcours. Onderweg was er een klein pad
met treden dat heel steil ophoog liep. Hoe hoog we moesten wist niemand, maar het feit dat iedereen puffend
bovenkwam wijst op veeeeeel treden.
Hier en daar hielden we wel halt voor het woordje uitleg die onze
gids Greta ons gaf.
Moe en vooral dorstig kwamen we terug aan in het dorpje. De pub
was nog gesloten en we maakten van de gelegenheid gebruik om
eventjes binnen te gaan in de kerk “St Margaret of Antioch” die
toevallig open was. Het is een heel verzorgde kerk waar ook
oorlogshelden herdacht worden. In de zijbeuk is een heel bijzonder
glasraam aanwezig. Het bestaat uit drie delen en werd gemaakt ter
nagedachtenis van de slachtoffers uit het dorp tgv. van de ramp met
de “Herald of Free Enterprise”, ferryboot die op 6 maart 1987 bij het
uitvaren uit de haven van Zeebrugge, gezonken is.
In de pilaren van de kerk zie je zelfs gravures van tekeningen en
opschriften die ook doen denken aan schepen die vergaan zijn.
Na dit alles was de pub ondertussen al open en konden we nog genieten van een
frisse “Pint”. Ook merkwaardig in deze pub zijn de verschillende bankbiljetten van
over heel de wereld die er aan de balken van het plafond geprikt zijn. Zelfs onze
Belgische frank prijkte aan de balken en dan nog wel eentje van 1.000 BF.
Spoedig werd het tijd om de bus te gaan opzoeken. In de haven was het weer
even wachten. Een mevrouw in uniform kwam de bus op om onze EID te scannen.
Gelukkig was alles in orde en mochten al de RBS’ers weer mee naar België.
Terug op de boot konden we zingen van “ik heb de zon zien zakken in de zee”….
In naam van de wandelaars dank ik de inrichters voor hun inspanningen om deze mooie uitstap
weer op de rails (of boot) te plaatsen. We hebben ervan genoten.
Op naar volgend jaar voor weer een “Kent-Wandel-Uitstap”.
Marie-Paule De Visch
Voorzitter
P.S. Meer foto’s kan je zien op de website van vzw Rustige Bosstappers.
www.rbs-178.jimdo.be

Zondag 8 oktober 2017 : WESTMALLE
Zondag 8 oktober 2017, onze najaar busuitstap.
57 RBS’ers stonden ’s morgens om 7u30 op de vertrouwde afspraakplaats in de Kapellestraat te Jabbeke.
Het bleek aanvankelijk een mooie dag te worden, hoewel we tijdens de rit wat regen kregen.
Anderhalf uur later waren we ter plaatse en de zon was erweer.
Op onze vraag lagen de vooraf getelde inschrijvingskaarten al klaar. We konden die dan onmiddellijk uitdelen
aan de RBS’ers, zodat de lange afstandswandelaars spoedig konden vertrekken. Er moest ook electronisch
gescand worden, maar met de lijst die ik thuis al had gedownload, ging dat vlotjes.
Nog vlug een koffie met een boterhammetje en hop daar gingen we dan voor 15 km.
Eert liep het parcours wat door de bewoonde wereld. De vertrekzaal was trouwens in
het centrum gelegen.
Na wat stappen passeerden we de mooie “Scherpenbergmolen”, gelegen op grondbied
Malle. Het is een maalvaardige windkorenmolen. Het is een sinds 1979 beschermd
monument. Iedere zondagnamiddag draait de molen en maalt graan voor veevoeder.
Het parcours liep vanzelfsprekend langs de Abdij van Westmalle die gelegen is in een
prachtig natuurdomein met uitgestekte bossen.
Westmalle dat betekent: “trappistenbier!”
Op die afstand was er 1 rustpost voorzien en dit na 7,250 km.
Het was middag dus … tijd voor een aperitief en onze bookes.
Met een gevulde maag konden we er weer tegenaan om de
rest van de wandeling verder te zetten en te genieten van de
mooie natuur.
Tot aan de start was het nog 7,750 km.
Op ongeveer 10 min. van het einde kregen we een fikse regenbui te verwerken.
En ik moet wel zeggen dat we behoorlijk nat waren, toch zeker onze voeten.
Bij aankomst was er jammergenoeg geen plaats in de zaal om met ons groepje van 6
plaats te nemen. We waren tijdig terug en genoeg tijd om een plaatselijke bistro in de
buurt op te zoeken en ons te warmen en drogen.
Een warme choco met wafel of pannenkoek smaakten verrukkelijk.
Na deze caloriebom verwerkt te hebben, trokken we nog wel naar de startzaal
waar ik een babbeltje had met de vrouw van de voorzitter.
Ze vroeg ons de data van onze wandeltochten door te mailen om zeker een
tegenbezoek op hun programma te plaatsen.
Afspraak met onze RBS’ers was om 16u30 in de zaal. De
chauffeur pikte ons daar terug op.
Als dank voor ons bezoek kregen we een grote fles van het
plaatselijke bier als trofee mee.
Bij vertrek kwam deze mevrouw, die ook bestuurslid was van
“wsv Club 76”, op de bus om ons te bedanken voor onze komst
en om ons een goede terugreis te wensen.
En de trofee, wel die werd op de bus verloot.
Larisa was de gelukkige en mocht de fles Westmalle naar huis
meenemen.
Marie-Paule,
jullie voorzitter

TIP:
Heel mooie streek om ook eens
met de fiets uit te proberen.

16 september 2017

Wandeling rond St Margareth’s at Cliffe (Kent)
Na een jaar stilte werd, zoals eerder aangekondigd, door een nieuw team de traditie hervat om
jaarlijks een wandeldag naar Engeland te organiseren.
Voor de 21ste keer werd verzamelen geblazen te Jabbeke, en deze keer onder een striemende
regen. Eén voordeel, iedereen zat in recordtempo in de reisbus, zodoende dat we tijdig konden
vertrekken.
In Calais werd de bus met de 53 wandelaars opgehouden, na verscherpte controles tgv een
bomaanslag de dag voordien in Londen. Daardoor hebben we de voorziene overzetboot gemist.
Geen nood, 55 minuten nadien konden we op een andere boot, en het programma werd bijgestuurd zodoende dat we er uiteindelijk nauwelijks hinder van ondervonden.
En ... hoe dichter we bij Engeland kwamen, bleek de zon er zelfs te stralen, en kon onze dag niet
meer stuk ... Hop met de beentjes, het mooie landschap in.
Ook onze goeie vriend, en 20 jaar lang de bezieler van deze organisatie, Jean Calonne had een bijzondere boodschap aan de nieuwe organisatoren (zie hieronder).
Graag geven we ook jullie de diverse positieve en zelfs enkele negatieve commentaren mee die we mochten ontvangen, want als organisator
moet je ook oren hebben naar de opmerkingen, daar kan je altijd iets van opsteken voor de toekomst.
Tot de volgende keer ...
“Beste wandelvrienden,
Het verheugt mij ten zeerste te weten dat enkele ethoesiastelingen de 20-jarige traditie van de wandelingen in Kent terug opnemen.
Deze wandelingen, die altijd een volle autocar vulden, vormden een gedroomd uithangbord voor onze wandelclub en kregen dan ook dikwijls
navolging door andere clubs.
Ik kan er helaas niet bij zijn, want mijn gezondheidstoestand sedert Nieuwjaar is nog verre van ideaal.
Maar toch wens ik jullie allen een prettige en zonnige wandeldag toe in en rond St Margareth’s at Cliffe.
En een dikke proficiat aan de huidige inrichters !
Jean Calonne”

Gisterennacht heb ik geen handje meer kunnen geven. Dat gebeurt nu schriftelijk.
De tocht was mooi, over glooiende velden en weiden........die toch hun glooiende kuitenbijters in zich hadden. Dat we de bostrap opwaarts bestegen was voor mij de oplossing.
In omgekeerde richting naar beneden was het me misschien niet gelukt.
Ik heb namelijk behoorlijk hoogtevrees. Nog eens dank..........en doe zo voort”.
Annegret Kutsch

Dank voor de mooie wandeling :
ik heb er heel erg van genoten.
Juliana

Hartelijk dank voor de goede begeleiding en
de duidelijke informatie tijdens de wandeling.
We hebben echt genoten van deze dag.
Tot de volgende keer.
Eric en Lieve Baes-Lahousse

We vonden het een mooi uitgestippeld parcours, de bijkomende uitleg over diverse bezienswaardigheden vonden we interessant en leerzaam. Organisatie verliep vlekkeloos (geen rekening houden met
scherpe controles dat was overmacht), Rustposten waren verzorgd en goed voorbereid om een grote
groep te ontvangen. Door de groepswandeling hebben we de leden beter leren kennen, was fijn om
informatie onder elkaar te delen,
Min Punt : Met veel respect voor alle wandelaars, het ging toch over een groepswandeling waarvan
sommige het zagen als een uitstap.
We kijken reeds uit naar volgende editie.
Dirk & Larisa

Ik wens de gehele ploeg van harte te bedanken voor de mooie Kent wandeling. De organisatie was tip top. De wandeling was op sommige
momenten wel een beetje zwaar, maar we hebben het overleefd. We gaan ook meer deelnemen aan jullie wandelingen dit jaar, en hopen
volgend jaar terug te mogen deelnemen aan de Engeland wandeling.
Isabelle Merkaert

Hier even onze reactie op de uitstap naar Kent :
Eerst en vooral willen we de organisatoren proficiat wensen met de mooie wandelingen, die ze uitgestippeld hebben.
We hebben genoten van de uitzichten op zee en de adembenemende vergezichten. Engeland op zijn mooist!
Als we dan toch enkele bemerkingen mogen geven, dan deze : het parcours lag er bij de afdalingen (bv. na de vuurtoren) soms wel gevaarlijk
bij met die grote brokken steen in de weg . Ik kon me gelukkig verhelpen met mijn wandelstokken.
Minder goed idee was het beklimmen van 190 trappen, zo’n km voor het einde van de 1e wandeling.
Je bent al wat vermoeid na zo’n 8 km wandelen, dat je dat er niet meer moet bijhebben.
Mag ik misschien een tip geven voor de volgende wandeling naar Kent :
Zou het niet beter zijn om de groep in 2 deelgroepen op te splitsen zoals in het verleden.
De organisatoren kunnen zich dan over de 2 groepen verdelen en route/tempo aanpassen waar nodig.
Beste groeten, Myriam en Ivo

