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In naam van het bestuur van wandelclub vzw Rustige Bosstappers
Wens ik jullie en zij die jullie omringen
Het allerbeste voor het nieuwe jaar,
Geluk in grote en in kleine dingen,
Maar bovenal : gelukkig met elkaar!

Waar is 2017 toch gebleven??
Jammer dat alles zo vlug voorbij gaat, maar toch kunnen we
terugblikken naar vele fijne momenten die we mochten beleven.
In de eerste plaats kregen we op onze 4 laatste wandeltochten aangenaam
wandelweer waarbij 5572 wandelaars Groot-Jabbeke doorkruist hebben.
Bijzondere dank naar al onze medewerkers die meehelpen aan de
wandeltochten om de wandelaars op hun wensen te bedienen.
Onze eigen Rustige Bosstappers zijn ook goed bezig, want 156 leden
dienden hun volle wandelkaart in. Daarvoor kregen zij een
geschenkencheque bij Supermarkt Spegelaere.
Het clubfeest in Salons De Vrede was ook weer
een groot succes want met 94 aanwezigen
genoten we van het heerlijke eten dat
zaakvoerder Eddy en zijn team ons
voorschotelde.
Verder verschijnt alle informatie over de
gebeurtenissen binnen onze wandelclub tijdig
in het tweemaandelijks clubblad.
In naam van het bestuur dank ik jullie allen
voor het vertrouwen dat jullie koesteren voor
de vzw Rustige Bosstappers
en ik hoop jullie te mogen
verwelkomen op onze activiteiten.

Marie-Paule

Beste wandelvrienden
Niet te geloven maar het jaar is alweer teneinde.
We keren onze rug naar 2017 en verwelkomen 2018 !!
Wij wensen voor jullie allen en voor al wie jullie dierbaar is
een jaar in goede gezondheid.
Zoals in het begin van elk jaar heeft iedereen goede voornemens.
We willen gezond gaan eten en zoeken naar wat meer beweging.
Daarom hebben wij, voor deze goedgemeende start in januari/februari 2018,
een aantal wandelingen geselecteerd uit de “Walking in Belgium”.

 Maandag 1 januari 2018 : “26ste Katertocht”.
Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout.
Afstanden : 7-12-15-21 km (van 8u tot 14u).
Start
: Zaal Midi (Sivi), Viaductstraat 2, Torhout.

 Zaterdag 6 januari 2018 : “Nieuwjaarswandeling”.
Ingericht door Warden Oomstappers.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Geitenhove, Amersveldestraat 55, Hooglede.

 Zondag 7 januari 2018 : “Nieuwjaarstocht”.
Ingericht door Wandelclub Beernem.

Afstanden : 4-6-11-15-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: School De Notelaar, Knesselarestraat 28, Oedelem.

 Zondag 7 januari 2018 : “Nieuwjaarstocht”.
Ingericht door De Winkelse Stappers.

Afstanden : 6-12-18-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel.

 Zaterdag 13 januari 2018 : “Putje Wintertocht”.
Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke Staden.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden.

 Zondag 14 januari 2018 : “31ste Gaperstocht”.
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging.
Afstanden : 6-12-18-25-32 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33, Geluwe.

 Zondag 14 januari 2018 : “Nieuwjaarstocht”.
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde.
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km (van 8u tot 15u).
Start
: CC De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele.

 Zaterdag 20 januari 2018 : “Nieuwjaarstocht”.
Ingericht door Wandelclub Koekelare.

Afstanden : 5-6-9-14-17-23 km (van 7u tot 15u).
Start
: Cultureel Centrum De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare.

 Zondag 21 januari 2018 : “16de Brandweertocht”.
Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem.
Afstanden : 5-8-12-17-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide

 Zondag 21 januari 2018 : “30ste Wintertocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”.
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem.
Afstanden : 6-12-18-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem.

 Zaterdag 27 januari 2018 : “Vredeseilandentocht”.
Ingericht door VZWVredeseilanden.
Afstanden : 4-8-12-15-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Refter Sint-Pietersschool, Schooldreef 18, Oostkamp.

 Zondag 28 januari 2018 : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”.
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter
Afstanden : 4-6-9-12-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Emmaüsinstituut, Maria-Middelareslaan 5, Aalter.

 Zondag 28 januari 2018 : “Zwintocht – De Kust Wandelt”.
Ingericht door Wandelende Noordzeeboys Knokke Heist.

Afstanden : 6-10-15-21 km (van 9u tot 14u).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstr. 2, Knokke Heist.

 Zaterdag 3 februari 2018 : “30ste Blasiustocht”.
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje.

Afstanden : 4-6-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Sporthal Dominiek Savio, Koolskampstraat 24,Gits.

 Zondag 4 februari 2018 : “Kruwerstocht”.
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.

Afstanden : 7-14-18-25 km (van 8u tot 15u).
Start
: Feestzaal DeWitte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke.

 Zondag 4 februari 2018 : “Bloemendaletocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”.
Ingericht door Wandelclub Beernem.
Afstanden : 4-6-11-15-21 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: RBS De Regenboog, Schooldreef 5, Beernem.

 Zaterdag 10 februari 2018 : “Oliebollentocht”.
Ingericht door De Margrietestappers.
Afstanden : 4-8-12-16-23 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC. De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde.

 Zondag 11 februari 2018 : “20ste Strandsjutterstocht”.
Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 5-7-9-13-14-16-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: Calidris, Strandlaan 1, Westende.

 Zondag 11 februari 2018 : “28ste Wintertocht”.
Ingericht door WSK Marke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: O.C. Marke, Hellestraat 6, Marke.

 Zaterdag 17 februari 2018 : “Pannenkoekentocht”.
Ingericht door Wandelclub Koekelare.

Afstanden : 5-8-13-17-21 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 56, Ichtegem.


Zondag 18 februari 2018 : “Biezemveldwandeling”.

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 4-6-10-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Restaurant ’t Biezemhof, Kattewegel 1, Aalter.

 Zondag 18 februari 2018 : “Waterkasteeltocht”.
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke.
Afstanden : 6-12-18-24 km (van 7u30 tot 15u).
Start
: O.C. De Leege Platse, Geluwestraat 12, Beselare.

 Zaterdag 24 februari 2018 : “Krokussentocht”.
Ingericht door Wattewystappers Tielt.

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

Zondag 25 februari 2018 : “29ste Bibbertocht”
Ingericht door onze eigen wandelclub vzw Rustige Bosstappers.


Afstanden : 4-7-13-21-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem.

MEDEDELINGEN
LIDKAARTEN en andere weetjes voor leden
Voor de mensen die hun lidgeld nog niet vernieuwden herhaal ik nog eventjes onderstaand bericht dat reeds
verscheen in het vorige clubblad.
Lidgeld: € 12 voor volwassenen en
€ 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers.
Ter gelegenheid van de “In de Doenkere Zeswekentocht” kan je uiteraard ook je lidgeld vernieuwen in de
clubwinkel en je kan er ook nog terecht voor de wandelkalender “Walking in Belgium”.
Terug aansluiten kan ook mits storting op
rekeningnr. BE56 7795 9522 6588 op naam van de vzw Rustige Bosstappers Jabbeke
met vermelding van : “Lidgeld 2018 : .......... personen”. “+ Walking in Belgium” (indien gewenst).
Nà de wandeltocht kan je voor lidkaarten en bestelling Walking in Belgium steeds terecht bij
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH,
Zerkegemstraat 49/i te Jabbeke ( 050/81.54.46)
Als je de lidkaart ontvangen hebt, wil dan nazien of alle gegevens correct zijn
Indien er wijzigingen zijn van je persoonlijke gegevens, zoals adres, e-mail, tel- of gsm-nummer, laat dan zeker
iets weten aan iemand van het bestuur of stuur een mailtje naar devisch-mp@belgacom.net zodat dit zo spoedig
mogelijk kan aangepast worden.
Om een lidkaart voor nieuwe leden te kunnen opmaken hebben we de volgende gegevens nodig:
Naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, telefoon- of gsmnummer en E-mailadres.
Nog een belangrijke mededeling van Wandelsport Vlaanderen ivm. de lidkaarten.
Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt dat, zoals bij vele verenigingen, ook in de wandelsport alles digitaal
wordt en dat de computer een noodzaak geworden is.
In 2018 is iedere wandelclub verplicht de inschrijvingskaarten elektronisch te scannen.
Zoals je in het bezit bent of moet zijn van allerhande lidkaarten en bankkaarten is dit ook een algemene regel
voor de lidkaart van Wandelsport Vlaanderen.
Om alles vlotjes te laten verlopen aan de inschrijvingstafel is het aangewezen om de lidkaarten steeds bij de
hand te hebben en voor te leggen aan de persoon die belast is met het scannen.
Naar verluid zou dit inscannen het manueel tellen van de deelnemers moeten vereenvoudigen en uitschakelen.
Dus de boodschap is om steeds de lidkaart mee te nemen naar de wandeltochten:
1. Voor het inscannen van de lidkaarten
2. Om te kunnen genieten van korting op het inschrijvingsgeld.
Hoe dan ook inschrijvingskaarten zullen altijd moeten ingevuld worden, anders heb je geen bewijs van
inschrijving en heb je geen controle kaart.
Deze controlekaart moet ook steeds afgegeven worden bij de aankomsttafel wanneer je je boekje of
wandelkaart laat afstempelen.
Dus is het van groot belang dat je de controlekaart goed bij houdt als bewijs van deelname, zoniet kunnen de
inrichters vragen dat je een nieuwe aankoopt.
Wil deze inschrijvingskaarten dan ook zorgvuldig en goed leesbaar invullen
met correcte naam en nummer van de club
de naam van de club “vzw Rustige Bosstappers Jabbeke” en ons nummer 5178.

TERUGBETALING van LIDGELD 2018
Bewegen is gezond en wandelen is dat zeker!!. Het is een gezonde sport voor lichaam en geest, je bent in de
buitenlucht en kan genieten van de natuur.
Bij het vernieuwen van het lidgeld kregen jullie naast de nieuwe lidkaart ook een attest van betaling van het
lidgeld.
Dit attest is voor de mutualiteit. Je moet wel nog een klevertje met je gegevens erop plakken en niet vergeten
te ondertekenen. Je hoeft dus geen voorgedrukte formulieren meer te halen.

WALKING IN BELGIUM 2018
Er zijn nog wandelkalenders “Walkin in Belgium” in voorraad. Prijs € 8.
Ze zijn te koop op de komende wandeltochten of bij de voorzitter.

WANDELKAART 2018
Bij betaling van het lidgeld 2018 krijg je de nieuwe wandelkaart voor 2018, deze keer een oranje kaart.
Zoals in het verleden willen we de wandelsport aanmoedigen en geven we weer een wandelkaart voor
25 stempels, te verkrijgen nà de wandeling 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.
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2018, kan je of moet je de volle wandelkaart afgeven
om dan wat later een waardevol geschenk te ontvangen.
NOTA
Zoals vorig jaar vragen wij om van jullie wandelkaarten geen collage te willen maken met allerhande
ingekleefde stempels.
Daarom vragen wij om ervoor te zorgen dat iedereen zijn kaart bij zich heeft en laat afstempelen nà de
wandeltocht. Wil ook steeds de datum van de wandeltocht bij de stempel noteren.

SOUPER 2017
Op zaterdagmiddag 25 november kwamen 94 goedgeluimde Rustige Bosstappers en sympathisanten naar
Salons De Vrede voor het jaarlijks clubfeest. Het eten was subliem, de sfeer was uitstekend, dus weeral
een voltreffer.
Meer hierover kan je lezen in het artikel verder in het clubblad.
Ann Sierens was de fotograaf van dienst en ze heeft dat heel goed gedaan.
Zie maar eens naar de uitgebreide fotoreportage op onze website www.rbs-178.jimdo.com.

 Noteer alvast maar de datum voor 2018 in jullie nieuwe agenda : zaterdag 24 november 2018 om 12 uur.
BUITENLANDSE WANDELUITSTAPPEN
FRANKRIJK : op zaterdag 5 mei 2018 onder leiding van Daniël Eeckeloo en Greta Lefebre.
Meer inlichtingen in een volgend clubkrantje.

ENGELAND : de exacte datum in september staat nog niet vast. Meer info in volgende krant.

BUSUITSTAPPEN
We kregen een voorstel van één van de leden om eens een busreis te organiseren naar een wandelclub net over
de grens met Nederland.
►► Zondag 18 maart 2018 : “Koperteutentocht”
Organiserende club in Nederland “De Grenslopers”.
STARTPLAATS: De Keijzer La Cantina - Postelseweg 88 - 5571 RD Eersel
http://degrenslopers.nl/
https://www.wandel.nl/wandelagenda/evenement/de-koperteutentocht-eersel-2018-03-18.htm
Deze wandeltocht is niet terug te vinden in de Walking in Belgium; enkel info via bovenstaande link.
Hoe je kan inschrijven, zie verder in het clubblad.
►► Zondag 30 september 2018 : “15de Natuurreservatentocht”.
Organiserende club Padstappers Geraardsbergen.
(zie Walking in Belgium p. 274).

VRAGEN van LEDEN
Het wordt bijna een traditie dat we wat publiciteit maken voor de voorstelling van deze vereniging
Geert Verstraete ► “Traject +30” presenteert
“Van kleine rosse tot RED ZEBRA”
Voor de pauze neemt Peter Slabbynck je op sleeptouw door zijn
muzikale jeugd en legt hij uit hoe hij als telg uit een niet-muzikale
familie toch muzikant werd.
Na de pauze krijgt hij het gezelschap van de leden van de
vernieuwde Red Zebra. Samen verdiepen ze zich in het rijke verleden
van de band en brengen ze de beste nummers uit de jaren 80.
Deze voorstelling gaat door in
SPC Hof Ter Straeten te Varsenare ,
op zaterdag 10 februari 2018 om 19u30.
Kaarten in voorverkoop 15 euro in Snellegem:
Bakkerij Kris en Sandy, Thierry’s Gazetje, en cafetaria SPC Hof ter Straeten

Zaterdagmiddag 25 november 2017 om 12 uur – The place to be – “Salons De Vrede” in Ichtegem voor
het jaarlijks clubfeest van vzw Rustige Bosstappers Jabbeke, dit al voor de 15de keer.
Het bestuur was iets vroeger aanwezig om al het gerief zoals geschenken voor de medewerkers,
lidkaarten, bestelde wandelagenda’s “Walking Belgium” en nog wat andere zaken uit de wagen te
halen en in een hoekje van de zaal te plaatsen.
Het was eventjes haasten om zo vlug mogelijk weer binnen te zijn, want een hagelvlaag speelde ons
parten.
In de ontvangstruimte verwelkomde het bestuur 94 enthousiaste en goedgeluimde Bosstappers die,
in plaats van hun wandeloutfit, voor deze gelegenheid feestelijk uitgedost waren. Met een glaasje
bubbels of fruitsap in de hand konden ze hun tafel gaan opzoeken.
Zoals vorig jaar stond per tafel een bordje met namen zodat iedereen zijn plaatsje had. Voor
sommigen was dit op verzoek om samen te kunnen zitten, voor anderen heeft het bestuur gekozen.
Later bij navraag bleek iedereen content te zijn.
Bij het glaasje aperitief kregen we, zonder dat dit afgesproken was, 2 lekkere aperitiefhapjes. Daarbij
werden de glazen ook nog eens bijgevuld.
We zijn wandelaars en daarom heeft het bestuur weer eens gekozen voor een beetje beweging.
Om beurt werd een tafel aangewezen om aan te schuiven aan het buffet met koude voorgerechten. Je
koos er een bordje uit en je kon er een kom met groenten vullen uit de saladebar. Het buffet werd
terug aangevuld met verschillende bordjes, zodat je gerust nog een voorgerechtje kon halen.
Voor het volgende gerecht was het weer wat stappen want dan mochten we een kom soep halen.
Er was keuze uit tomatensoep en/of pompoensoep.
Het hoofdgerecht, een verwarmd bord met gelakte eendenborst, wintergroentjes en aardappelsoesjes,
werd door de kelners voor ons op tafel geplaatst. Dit gerecht was super heerlijk en de presentatie op
het bord was schitterend. De kelners kwamen nog een tweede keer langs om de bordjes opnieuw te
vullen. Witte en rode wijn werd regelmatig bijgeschonken. Water was er ook naar believen.
En last but not least: het dessert.
Precies een schilderijtje in passende mooie herfstkleuren, heerlijk met een kop koffie of thee.
Nu werd het stilaan tijd om de mensen nog eens kort toe te spreken.
Ik blikte even terug op de afgelopen 4 tochten en vooruitblik naar het komende jaar.
De aanwezigen kregen hun nieuwe lidkaart en wandelkalender, tenminste voor zij die er één besteld
had.
Ook ontvingen de wandelaars die afgelopen jaar een volle wandelkaart ingediend hadden, hun
geschenk, nl. een cadeaubon bij Supermarkt Spegelaere.
Ten slotte bedankte ik, in naam van het hele bestuur, nog alle medewerkers.
Zij die aanwezig waren kregen uit handen van het bestuur een cadeau als bedanking.
Dan ook nog een dankwoordje voor de uitbaters en personeel van Salons De Vrede, en in het
bijzonder voor de kok die alles voortreffelijk bereid had.
Dat iedereen tevreden was hebben we hier en daar al kunnen vernemen.
Daarom zijn wij als inrichters ook content en voor volgend jaar is de datum alweer gereserveerd:
zaterdag 24 november 2018 om 12 uur.
Op naar de volgende!!
Marie-Paule De Visch
voorzitter

BUSUITSTAP : KOPERTEUTENTOCHT
DATUM :

Zondag 18 maart 2018.

VERTREK : om 7 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 - Eersel - Koperteutentocht voor …… personen”.

Aandacht

:.

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 hun
inschrijvingsgeld terugbetaald.
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 na betaling !

Omschrijving:
vanaf Café de Keijzer in Eersel Postelseweg 88 wordt deze tocht georganiseerd. Er
kunnen 4 afstanden gelopen worden 7+15+21+29 km, op de westelijke Kempen, de
Cartierheide en de Hapertse heide, die samen 220 hectare groot zijn. Hier kom je van
alles tegen: broedvogels zoals wulp, blauwborst en de nachtzwaluw en nog diverse
andere soorten. Ook de gladde slang, de hazelworm en struiken zoals gagel, veenpluis,
beenbreek en de kommavlinder. Het leuke dijkje over de Cartierheide loopt langs het
Dalemstroompje, ooit voor de jacht op waterwild, maar nu zijn er duizenden krijsende
meeuwen en koeien te zien.
Verder vliegen er de havik en de buizerd rond en de zeldzame wespendief, de kluizenaar onder de roofvogels.
De rustpost is aan het Laarven en daar kun je genieten van al het lekkers dat in de Kadi aanwezig is.

vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS – wandelvakantie Slowakije

2019

De kogel is door de kerk: een tweede “RBS-wandelvakantie naar Slowakije”.
Na onze eerste, in 2012, zeer geslaagde en door de deelnemers zeer gesmaakte kennismaking met dit
vroegere Oostblokland trekken we voor een tweede maal naar de Liptov regio.
Deze regio van Slowakije, de mooiste van het land en met uitbreiding van het vroegere Oost- Europa,
is in volle ontwikkeling en is zeker nog niet te toeristisch geworden ondanks de vele mogelijkheden
die hij biedt.
De regio is gelegen in midden Slowakije en wordt begrensd in het noorden door de Hoge Tatra, in het
zuiden de Lage Tatra, in het westen de Westelijke Fatra en de Choc heuvels, en in het oosten de vallei
van Poprad.
WANNEER?
De exacte data zijn nog niet gekend (afhankelijk van het vluchtschema van SN Brussels), maar het zal
zeker in de periode van 30.06.2019 en 14.07.2019 zijn.
Wie kan er mee?
IEDEREEN, ook niet club leden of niet WSVL leden.
Ook niet-wandelaars kunnen er volop, genieten.
PRIJS ?
de prijzen voor 2018 liggen tussen de 849,00€ en 949,00€ pp
o.b.v. tweepersoonskamer en afhankelijk van het programma.
VOOR WIE CONCRETE INTERESSE HEEFT gelieve contact met me op te nemen zodat ik een zicht krijg
hoeveel deelnemers we zouden hebben.
Meer info, aangaande programma en wat inbegrepen is en wat niet, vinden jullie verder in dit
clubblad bij het programma voor 2018, evenals mijn contactgegevens.
Johan Haegeman
Penningmeester / PR

WANDELVAKANTIES

TRANSPORT ?

VLIEGTUIG

SLOWAKIJE

WANNEER ?
Zon. 03 juni 2018 t.e.m. zon 10 juni 2018 – Wolvertem
Vr. 15 juni 2018 tem. vr. 22 juni 2018 – wandelclub Wervik
Zon 24 juni 2018 tem. zon 1 juli 2018 – Brugsche Globetrotters
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 plaatsen en gebouwen in de regio. De
wandelingen gaan door zowel in de Hoge Tatra als in 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 :
bij verblijf met 2 in een 2-persoonskamer = 949,00€
verblijf alleen in een 2-persoonskamer
+ 105,00€
Deze prijs kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal
deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe goedkoper.

PROGRAMMA:
Dag 1 : Vlucht Zaventem – Wenen = OCHTENDVLUCHT. Kort bezoek aan Bratislava, transfert naar
Sojka resort – welkomstdrink – toewijzing kamers – avondmaal – overnachting.
Dag 2 : Na het ontbijt vertrek vanuit het hotel naar de voet van de Lage Tatra, met als eindpunt een
naburig dorp en terug naar ons resort – avondmaal – overnachting
Dag 3 : Ontbijtbuffet en per autocar naar Ruzomberok. Wandeling in de Fatra, naar een door Unesco
beschermd bergdorpje – pick-nick en via volkstuintjes terug naar beginpunt. Terug naar ons resort –
avondmaal – overnachting.
Dag 4 : Ontbijtbuffet. Gevarieerde uitstap dag.
Vlottentocht op de Orava-rivier. Bezoek aan de
gelijknamige burcht. Na de lunch naar het openlucht
museum van Zuberec waar we tweehonderd jaar terug
keren in de tijd in een mooi en natuurlijk kader.
Terug naar Sojka – avondmaal – overnachting.
Dag 5 : Ontbijtbuffet. Vervoer naar Prosiek, ons
vertrekpunt voor de “Canyon wandeling” Vandaag wandelen we door 3 verschillende landschappen,
een canyon, een bergweide en via een beukenbos naar ons eindpunt.
Terug naar ons resort – avondmaal - overnachting.
Dag 6 : Ontbijtbuffet. Transport met onze vertrouwde autocar naar de kabelbaan die ons naar de
toppen van de Lage Tatrabergen brengt. Terug naar Sojka voor een typische folklore avond met
maaltijd, lokale muziek en zang - overnachting
Dag 7 : Ontbijtbuffet . Vervoer richting Hoge Tatra gebergte, waar we van aan het gletsjermeer
Strbske Pleso naar het hoger gelegen bergmeer van Popradske Pleso en terug wandelen via een
“symbolisch kerkhof”. Terug naar ons resort – avondmaal – overnachting
Dag 8 : Ontbijtbuffet . Terugreis. Na een aangename kennismaking met deze onbekende bestemming
verlaten we Slowakije en gaat het terug huiswaarts. Terugvlucht.
De dagen kunnen gewisseld worden ingevolge onvoorziene omstandigheden en de weersgesteldheid.

Deze reis wordt verzorgd in samenwerking met CTT Travel – Dottenijs Lic: A6259 en
Sojka resort – Malatiny – Slowakije.
VOOR MEER INLICHTINGEN:
HAEGEMAN Johan
Penningmeester / PR RBS vzw – 5178
Johan.haegeman@telenet.be
Telefoon:
050/81.21.08
Mobile:
0497/87.62.21

