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Beste wandelvrienden
Het spreekwoord zegt “in mei legt iedere vogel een ei”, maar met de afgelopen zomerse
temperaturen zijn de vogels druk in de weer om aan gezinsuitbreiding te doen.
De natuur is aan een super tempo in gang geschoten.
De bladeren aan de bomen, de grassen en voorjaarsbloeiers groeien zienderogen.
Maar je hoort me niet klagen hoor.
Voor de komende twee maanden hebben we uit de “Walking in Belgium” een selectie
gemaakt voor wandeltochten dicht bij en ook wat verderaf.

 Dinsdag 1 mei 2018 : “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.
 Dinsdag 1 mei 2018 : “21ste West-Vlaamse Wandelhappening”.
Ingericht door De Waterhoekstappers Heestert.
Afstanden : 4-6-12-18-21-25-35 km (van 7u tot 15u).
Start
: Zaal Malpertus, Gauwelstraat 23, Heestert.
Zaterdag 5 mei 2018 : 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 en met eigen vervoer.
Alle informatie over deze activiteit verder in het clubblad.


 Zaterdag 5 mei 2018 : “Kermiswandeling”.
Ingericht door De Warden Oom Stappers.
Afstanden : 5-10-15-20 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Den Akker, Oude rosebekestraat 53 A, Hooglede.
 Zondag 6 mei 2018 : “De Schakeltocht”.
Ingericht door ‘t Wandelvoetje.
Afstanden : 4-6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum De Schakel, Meensesteenweg 713, Roeselare
Zondag 6 mei 2018 : “49ste Intern. Tweedaagse van Vlaanderen Blankenberge – “De Kust wandelt”.
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge.
Afstanden : 7-15-24-42 km (van 8u tot 15u).
Start
: Inschrijvingstent, Grote Markt, Blankenberge.


 Donderdag 10 mei 2018 : “Hemelvaarttocht”.
Ingericht door Wandelclub Diksmuide.
Afstanden : 4-6-12-18-24 km (van 7u tot 15u).
Start
: OC Lecca, Lekedorpstraat 29, Leke.
 Donderdag 10 mei 2018 : “100 km van Ieper – 47ste Internationale Driedaagse Wandeltocht”.
Ingericht door Organisatiecomité “100km van Ieper”.
Afstanden : 6-10-15-20-30 km (van 13u tot 20u).
NAMIDDAGTOCHT!
Start
: Fenixzaal Jeugdstadion, Leopold III-laan 16, Ieper.
 Zaterdag 12 mei 2018 : “17de Voorjaarstocht – De Kust Wandelt”.
Ingericht door De Hanestappers.
Afstanden : 7-14-21 km (van 8u tot 15u).
Start
: Heideschool, Heidelaan, De Haan.

 Zondag 13 mei 2018 : “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 13 mei 2018 : “Picontocht – 29ste Wandelsessie van de Westhoek”.
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende.
Afstanden : 6-12-15-18-24-30 km (van 8u tot 15u).
Start
: De Kerkepanne, Strandlaan 128, Koksijde.
 Zaterdag 19 mei 2018 : “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 20 mei 2018 : “42ste Lotelingenmars”.
Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist.
Afstanden : 6-10-15-21-32 km (van 8u tot 14u30).
Start
: Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke-Heist.
 Zondag 20 mei 2018 : “Vijfwegentocht”.
Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke.
Afstanden : 5-7-11-15-23 km (van 6u30 tot 15u).
Start
: Zaal ’t Madointje, Klerkenstraat 128, Langemark.
 Maandag 21 mei 2018 : “Rondom Kanegem”.
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter.
Afstanden : 6-12-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Espestraat 6, Kanegem.
 Maandag 21 mei 2018 : “17de 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.
 Zaterdag 26 mei 2018 : “6de Caldristocht”.
Ingericht door De Puinstappers Bredene.
Afstanden : 5-8-13-16-20-24 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Gemeenschapshuis, Prinses Elisabethlaan 44-48, Bredene.
 Zondag 27 mei 2018 : “De Torhoutse Gordel”.
Ingericht door Torhoutse Gordel.
Afstanden : 5-7-10-14-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: De Biekorf, Steenveldstraat 2A, Torhout.
 Zondag 27 mei 2018 : “12de Levenslijntocht”.
Ingericht door Levenslijnteam Damme.
Afstanden : 5-10-12-15-20 km (van 8u tot 15u).
Start
: Zaal Der Rozen, Hoornstraat 90, Moerkerke.
 Zaterdag 2 juni 2018 : “Door het Brugse Ommeland – Brugse Ommeland Wandeltrofee”.
Ingericht door Brugsche Globetrotters.
Afstanden : 6-12-18-26-30-42 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sint-Andreaslyceum, Veltemweg 15, Sint-Kruis.
 Zondag 3 juni 2018 : “27ste Moense Gordel”.
Ingericht door Moense Gordel.
Afstanden : 5-10-15-18-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije Basisschool, Moenplaats 10, Moen.

 Zondag 3 juni 2018 : “35 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.
 Zaterdag 9 juni 2018 : “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 10 juni 2018 : “Pompeschitterstocht”.
Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede.
Afstanden : 6-12-18-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: PC Den Ommeganck, Ridder-Janlaan 3, Dadizele.
 Zondag 10 juni 2018 : “23ste Dwars door Aarsele – Brugse Ommeland Wandeltrofee”.
Ingericht door De Molenstappers Ruiselede.
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiezaal, Jules van Ooststraat 14, Aarsele.
 Zaterdag 16 juni 2018 : “22ste Ledeganck-Madoutocht”.
Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute.
Afstanden : 6-8-12-16-18-23 km (van 7u tot 15u).
Start
: Chalet Provinciaal Domein Het Leen, Gentsesteenweg 80, Eekloo.
 Zondag 17 juni 2018 : “30ste Haverlotocht”.
Ingericht door de Haverlostappers
Afstanden : 5-10-15-20-25km (van 7u tot 15u).
Start
: Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, Assebroek.
 Zondag 17 juni 2018 : “21ste Hondenwandeling De Natte Neuzen – De Kust Wandelt”.
Ingericht door Spoetnikstappers.
Afstanden : 4-7-14-22 km (van 7u tot 15u).
Start
: Gemeenteschool Lombardsijde, Schoolstraat 39, Lombardsijde.
 Zaterdag 23 juni 2018 : “Paardenvisserstocht”.
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort.
Afstanden : 5,5-7-14-22-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Kerkepanne, Strandlaan 128, Koksijde.
 Zondag 24 juni 2018 : “45ste Voettocht der Vlasstreek”.
Ingericht door WSK Marke.
Afstanden : 6-12-18-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: O.C.G., Ter Streye, Rodewilgenstraat 6, Sint-Denijs.
 Zondag 24 juni 2018 : “25ste Rondeputtocht”.
Ingericht door Pasar Oostkamp.
Afstanden : 7-12-20 km (van 7u tot 15u).
Start
: Parochiaal Centrum, ’t Bulsampvelt, Wingensestraat 4, Hertsberge.
 Zaterdag 30 juni 2018 : “Guldensporentochten”.
Ingericht door De Waterhoekstappers Heerstert.
Afstanden : 4-7-14-21-30-42-50-60 km (van 7u tot 15u).
Start
: Sporthal Ter Muyncken, Doorniksesteenweg 226, Avelgem.
 Zondag 1 juli 2018 : “31ste Voettocht te Lauwe”.
Ingericht door De 12 Uren van Lauwe.
Afstanden : 4-6-12-18-25-30 km (van 7u tot 15u).
Start
: Wonderwijzer (GBS), Hospitaalstraat 14, Lauwe

MEDEDELINGEN
ERECLUB Wandelsport Vlaanderen
In het clubblad van nov/dec van vorig jaar stond een artikel waarop de leden konden inschrijven voor een
nominatie als verdienstelijke wandelaar voor prestaties van aantal wandeltochten of aantal gestapte kilometers.
Eén van onze leden heeft zijn naam opgegeven en dat is Michel Vanhollebeke die 1000 tochten op zijn palmares
kan schrijven. Michel heeft zich samen met zijn echtgenote Noëlla Werbrouck, en dit naar mijn weten, in 2001
aangesloten bij de Rustige Bosstappers.
Michel ontving uit handen van de voorzitter van Wandelsport Vlaanderen het diploma voor zijn verdiende
prestaties. Samen met zijn echtgenote en een drietal bestuursleden van vzw Rustige Bosstappers zaten wij
samen aan tafel op donderdag 25 januari laatstleden.
Bij deze feliciteren wij Michel met deze bijzondere prestatie, en doe zo verder.

TERUGBLIK OP BIBBERTOCHT 201 8
De start van onze Bibbertocht was uitzonderlijk in zaal “De Schelpe” in Snellegem. Qua omgeving en parcours
eens iets anders. Normaal is dit de startplaats voor de tocht in de maand oktober en dan hebben de wandelaars
een heel ander beeld van de natuur. Het is een periode die meestal vochtig en regenachtig is en de bossen
verkleuren in de kleurige herfsttinten.
In februari zijn de bomen nog volledig kaal en is het koud.
Maar we hadden geluk, want het was ideaal wandelweer, wat fris maar zonnig.
Het electronisch scannen verliep vlot en spannend. We waren o’ zo dicht bij de 2000 wandelaars.
En ja we hebben het gehaald. De electronische teller is gestopt op 2026
wandelaars.
We kregen ook het bezoek van 58 Padstappers uit Geraardsbergen, die met de
bus naar Snellegem kwamen.
Nog even ter herinnering dat we op zondag 30 september op tegenbezoek gaan
naar de Padstappers voor hun “15de Natuurreservatentocht”.

SPORTLAUREATEN 2017 gemeente Jabbeke
Tijdens de viering van de sportlaureaten, met bekendmaking van sportman en sportvrouw
Jabbeke, kwamen ook nog andere nominaties aan bod.
Els Inghelbrecht, lid van atletiekvereniging Jabbeke en tevens lid van de Rustige
Bosstappers, mocht een trofee van “Niet-Jabbekenaar” in ontvangst nemen.
Zij werd gehuldigd voor haar prestaties “masters +50”. Dikke proficiat!!

AKTIE 10.000-STAPPEN PLAN

Dat we meer moeten bewegen is een feit. Een groot deel van de bevolking heeft te weinig beweging omwille
van verschillende oorzaken, zoals werkomstandigheden, jongeren die op de schoolbanken zitten en achteraf
thuis nog eens zittende bezigheden hebben, verplaatsingen met de auto en/of openbaar vervoer, en zo zijn er
nog tal van zaken op te noemen.
Daarom organiseren het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s met de steun van de Vlaamse
overheid volgende campagne “Vlaamse 10.000-stappenclash. De actie loopt van 1 mei tot en met 31 mei 2018.
Dit is een stappencompetitie tussen alle Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. En JABBEKE DOET MEE !!!
De Sportdienst in samenspraak met de Sportraad werkt hieraan mee en heeft een oproep gericht aan alle
sportbesturen van Jabbeke, dus ook aan vzw Rustige Bosstappers.
Wij als wandelclub, die trouwens het jaar rond op stap zijn, werken hier ook aan mee en helpen om een paar
routes uit te stippelen.
Mogen wij vragen om deze tekst eens grondig door te nemen en indien mogelijk ook jullie te registreren en jullie
stappen door te geven, zodat we samen streven naar de titel van “actiefste gemeente van Vlaanderen”.
Bij het versturen van het vorige clubblad had ik deze tekst gekregen van de sportfunctionaris, maar net te laat
om het in het clubblad op te nemen. Dit artikel werd echter wel als bijlage meegestuurd naar de leden die hun
clubblad digitaal krijgen. Dus zij hebben deze tekst al kunnen lezen. Dezelfde tekst wordt nu opgenomen in dit
clubblad en de leden die de papieren versie ontvangen ook op de hoogte gebracht.
Ondertussen zijn er al 2 tochten voorbij, nl. op 18 en 25 april.
De eerste op 18 april was een groot succes, maar hoe kon het ook anders op een warme zomerse avond.
40 personen stapten mee aan een gezellig tochtje van 5,5 km vertrekkend van sportcentrum VCJ in Jabbeke.
Na de tocht kregen we van schepen van Sport Geert Depree een jeton voor een gratis drankje,
waarvoor dank.
Deze twee dagen waren een proefperiode, maar vanaf 1 mei is het voor echt. Officiële tekst verder in clubblad!

SPORTERS BELEVEN MEER
Nog een vraag van de gemeente Jabbeke om deel te nemen aan de actie
“sportersbelevenmeer” en het is blijkbaar nog een leuke bezigheid ook.
Onderstaande alenea werd integraal overgenomen van de mail van de
sportfunctionaris.

GA DE UITDAGING AAN EN MISSCHIEN KOMT JOUW FOTO WEL OP DE GEMEENTELIJKE SOCIALE MEDIA
// Schiet je met je gsm of fototoestel zomaar uit de losse pols unieke foto's van een evenement in de gemeente, je
favoriete plekje in Jabbeke, een unieke (sport)prestatie of de overwinning van je ploeg? Vier generaties op een rijtje,
een prachtig landschap of een mooi dorpsgezicht? Alle foto's zijn welkom via jeugddienst@jabbeke.be . Vergeet
uiteraard niet je foto kort toe te lichten. Misschien zie je wel binnenkort je foto op deze pagina verschijnen.
Sport gerelateerde inzendingen krijgen de tag #sportersbelevenmeer mee (zie
https://www.jabbeke.be/Details.aspx?detail=27308 en https://10000stappen.gezondleven.be/).
Bedankt voor de medewerking en met sportieve groeten
De sportbeleidscoördinator
Jonckheere Gino
050/810206
0496/595114
sportdienst@jabbeke.be

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag of 8000 voor 65-plussers beweeg
je al voldoende voor een goede gezondheid. Lijkt 10.000 stappen onhaalbaar? Geen paniek, elke stap meer is
een overwinning op zich! Elke stap telt!
Gemeente Jabbeke wil je graag helpen! Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s organiseren
met steun van de Vlaamse overheid de ‘Vlaamse 10.000-stappenclash’. Dit is dé stappencompetitie tussen alle
Vlaamse en Brusselse gemeenten en steden. En gemeente Jabbeke doet mee!
Van 1 mei tot en met 31 mei 2018 nemen wij het al stappend op tegen de inwoners van meer dan 150 Vlaamse
gemeenten en steden. Alle deelnemende steden en gemeenten worden naargelang het aantal inwoners
ingedeeld in een categorie. Op deze manier maakt iedereen een eerlijke kans, zowel de kleine gemeenten met
minder inwoners als de grote steden.
Stap jij onze JABBEKE mee naar de overwinning? Registreer je dan gratis op www.10000stappen.be en sluit
aan bij de groep van onze gemeente. Voorlopig staan we geregistreerd onder “testgroep Jabbeke”. Op de
website of via de app van 10.000 stappen kan je online een stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je aantal
stappen in en volg de route en tussenstand op de wereldkaart. Je kan live volgen welke gemeente of stad aan de
leiding staat. Bovendien maken alle deelnemers wekelijks kans op leuke prijzen.
De gemeente of stad die na één maand de meeste stappen zette is de grote winnaar. Help jij Jabbeke mee aan
de overwinning? Registreer dan gratis op www.10000stappen.be en misschien gaat Jabbeke naar huis met de
titel van ‘Actiefste gemeente van Vlaanderen’!
Stappen tellen is eenvoudig, makkelijk en motiverend! Er zijn verschillende manieren om je stappen te tellen:
apps, activity trackers of een klassieke stappenteller. Meer info over stappentellers kan je vinden op
www.10000stappen.be.
Vanaf woensdag 18 april 2018 tot de laatste woensdag van mei 2018 zal de sportraad Jabbeke iedere week op
woensdagavond om 19 uur een wandeltocht organiseren van 1 uur. We zouden vertrekken vanuit een wel
bepaalde plaats.
De vertrekplaatsen – aanvang 19 uur
Woensdag 18 april: inkom VCJ Jabbeke
Woensdag 25 april: inkom SPC Varsenare
Woensdag 2 mei: inkom zaal Sarkoheem
Woensdag 9 mei: inkom Swaenenburg
Woensdag 16 mei: inkom zaal de Schelpe
Woensdag 23 mei: inkom VCJ Jabbeke
Woensdag 30 mei: domein Beisbroek aan de Sterrenwacht
INFO: Sportdienst Jabbeke – 050/810206 – 0496/595114 – sportdienst@jabbeke.be

BUITENLANDSE WANDELTOCHTEN
FRANKRIJK

zaterdag 5 mei 2018

Greta en Daniël zijn op verkenning geweest voor de uitstap naar Noord-Frankrijk
en zo te zien aan de foto’s, die op de website staan, zal het weer de moeite zijn om mee te gaan.
http://www.rbs-178.jimdo.com/

Alle praktische afspraken kan je lezen in een apart artikel verder in
het clubblad.
Alle inlichtingen bij
Eeckeloo Daniël, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke (Zerkegem)
0478/951652 of toolromer@gmail.com

ENGELAND

zaterdag 8 september 2018

Na het grote succes van vorig jaar organiseert het Kent-team, bestaande uit
Christine, Daniël, Eric,Greta, Michel en Patrick, voor de tweede keer
de wandel-ééndags-busuitstap naar het graafschap Kent.
Deelname gebeurt volledig op eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid
van vzw Rustige Bosstappers.
Verder in dit clubblad vinden jullie een uitgebreide tekst met alle afspraken en nuttige informatie alsook een
inschrijfformulier dat ingevuld en ondertekend dient afgegeven of opgestuurd te worden naar één van de
organisatoren. Beter nog is door te mailen naar WalkingInKent@yahoo.com.
Op de wandeltocht in Zerkegem, zaal Sarkoheem, kan je ook terecht bij Patrick of Daniël voor de nodige
inlichtingen.

SLOWAKIJE
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 5 mei 2018
Rubrouck

Nu we de voorbereiding van onze tocht achter de rug hebben, stellen we voor
om te verzamelen om 8u op de parking aan de oude sporthal (Kapellestraat, aan de post)
om daar te kunnen vertrekken om 8u15.
Liefst vooraf contact opnemen met Daniël Eeckeloo 0478 / 95 16 52
om afspraken te maken in verband met samen rijden.
Vermits het sanitair in Rubrouck uitermate pover is, wijken we uit naar de Grand’Place in Bollezeele (de
marktplaats met andere woorden) als verzamelplaats voor de sanitaire stop.
We willen ons vooraf excuseren maar de normen voor hygiëne zijn nog niet overal doorgedrongen in Frankrijk:
handen wassen na toiletbezoek zit er niet in… .
Vervolgens rijden we nog 5 km verder naar Rubrouck: daar is er voldoende parkeerplaats voor de ingang van
het nieuwe kerkhof aan de kerk. (Contour de l’Eglise)
We starten met een aantal bijzonderheden in het centrum van Rubrouck en stappen vervolgens ong. 4 km, dan
picknicken we in een lokale eetgelegenheid (de waardin staat uitdrukkelijk toe dat we onze picknick bij hebben,
er wordt uiteraard verwacht dat je wel een drank nuttigt) en ook hier moeten we opnieuw de verwachtingen
wat temperen: het gamma “drank” is niet zo uitgebreid als in Vlaanderen: wel veel bieren, doch geen thee of
spuitwater te verkrijgen, uiteraard wel soft drinks en natuurlijk de klassieke Picon… (amaai wat zijn we toch
verwende gasten).
Na de picknick stappen we via het militair kerkhof richting Arnèke, waar we de prachtige bedevaardskerk willen
bezoeken. Uiteraard lassen we zeker nog een sanitaire stop in.
Op onze terugweg richting Rubrouck gaan we door de landerijen van Ochtezeele.
Voor wie nog iets wenst te drinken na afloop van de wandeling, stellen we voor om af te spreken in Arnèke
(café Rando,) of opnieuw waar we de picknick hadden.
T I P : aangepaste kledij, schoenen, wandelstok, paraplu, verrekijker en eventueel toiletpapier………
Wandelkaart en -boekje meebrengen voor de stempel.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd als deelname in de onkosten van de verkenning.
En nu nog duimen op mooi weer…
Foto’s van de verkenning op de website van de vzw Rustige Bosstappers - rbs-178.jimdo.com.
 Deze wandeling wordt uitgestippeld door Daniël Eeckeloo, waarvoor dank, en is volledig op eigen risico.
Bij ongeval kunnen de leden van Wandelsport Vlaanderen beroep doen op de verzekering van deze vzw.

REISROUTE
vertrek om 8u15 naar Bollezeele (routebeschrijving)
via Veurne naar Duinkerke - AFRIT nr 54 a naar richting A25 Lille
dan na 10 km AFRIT 16 en rechts af richting Socx (D916)
na 900m aan de verkeerslichten rechts af (D928) richting Bollezeele (Bissezeele)
na 5 km links en direct rechts af - na nog 5 km rond punt rechts af - na 250m links af naar Bollezeele centrum
parking rond de kerk Café du Centre
nadien samen naar Rubrouck om de wandeling te starten ( 5km)

Daniël Eeckeloo.

Wie of wat
was hier eerst ?

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?
Van zondag 30 juni 2019 tot en met zondag 07 juli 2019.
Wie kan er mee?
IEDEREEN, ook niet club leden of niet WSVL leden.
Ook niet-wandelaars kunnen er volop, genieten.
PRIJS ?
Richtprijs is € 900,00 pp op basis van 2p kamer Single + € 100,00.
De prijs kan nog dalen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

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

Eindklassement 29e Bibbertocht
Organisator: vzw Rustige Bosstappers Jabbeke (5178)
Datum: 25/02/2018
Totaal aantal deelnemers (clubleden)

1465

Aantal niet-aangesloten wandelaars

517

Aantal andere en buitenlandse clubs

5

Subtotaal

1987

Aantal medewerkers

39

Totaal

2026

Plaats

Clubnaam

Clubnr

Aantal

1

vzw Rustige Bosstappers Jabbeke

5178

143

2

Wsv De Lachende Wandelaars Aalter vzw

3003

96

3

Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw

5137

90

4

Wandelclub Beernem vzw

5009

83

5

Godelievestappers Ruddervoorde vzw

5059

60

6

Padstappers Geraardsbergen vzw

3135

58

7

Brugsche Globetrotters vzw

5177

55

8

Wandelclub Koekelare vzw

5127

51

9

WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw

5011

46

10

Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw

5216

37

De Spartastappers Ardooie vzw

5391

37

WNZB Knokke-Heist vzw

5072

37

11

W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen Torhout vzw

5100

34

12

WSV De Molenstappers Ruiselede vzw

5330

31

Wandelclub Roal Benti vzw

3278

31

De Margriete Stappers vzw

5276

28

Brugse Metten Wandelclub

5429

28

14

Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw

3304

27

15

Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw

3084

26

16

De Tervaete Stappers Keiem

5439

25

17

Watewystappers Tielt

5423

23

18

De Warden Oom Stappers vzw

5256

22

19

Wandelclub Nieuwpoort v.z.w.

5303

21

WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

5328

21

Wandelsport Vlaanderen vzw

9999

21

Road Runners Torhout vzw

5271

15

De Kwartels vzw

3143

15

De Motestappers Koekelare

5142

15

Levenslijnteam Damme vzw

5463

14

vzw Wandelclub De Duintrappers Westende

5008

14

13

20

21

Plaats

Clubnaam

Clubnr

Aantal

22

Michiel Mispelonvrienden

5295

13

23

WSV De Brigandtrotters vzw

5245

12

Kreketrekkers Kortemark

5412

12

vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze

3140

12

24

Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw

5207

10

25

De Puinstappers Bredene

5528

9

W.V. Voor de Wind

3440

9

De Waterhoekstappers Heestert

5345

8

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw

3091

8

Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw

5024

8

Wandelclub Hoger Op Woumen

5473

7

WSV De Kadees vzw

3063

7

Florastappers Gent vzw

3103

7

Aviflorastappers Ingelmunster

5493

6

De Buskanters Houthulst

5507

6

Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw

3105

6

Buencamino vzw Step Forward

5533

5

Reynaertstappers vzw

3150

5

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw

3233

5

De Trekvogels Boekhoute vzw

3383

5

De Witsoone Stappers Krombeke

5180

4

Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw

5499

4

Drevestappers Zonnebeke

5542

4

B.W.K. De Torenkruiers

2061

4

WV De IJsbrekers Haaltert vzw

3398

4

WSV Horizon Opwijk

4300

4

Wervikse Wandelsport Vereniging vzw

5061

4

vzw De Nacht

5311

3

WSV Egmont Zottegem vzw

3163

3

WSV Land van Rhode vzw

3196

3

WSK Marke vzw

5012

3

Feestcomité De Marollen Sijsele

5202

2

De Winkelse Stappers

5323

2

Velodroomvrienden Moorslede

5347

2

De 7mijl-stappers Moorsele

5411

2

Sportraad Zuienkerke vzw

5449

2

Het Wandelend Paard vzw

5477

2

Presto Ichtegem

5485

2

W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw

2027

2

Wsv Horizon Donk vzw

2066

2

Wandelclub De Lachende Klomp vzw

3025

2

Omloop Kluisbergen vzw

3034

2

Wandelclub 't Hoeksken vzw

3040

2

26

27

28

29

30

31

32

Plaats

33

Clubnaam

Aantal

WSV De Vossen vzw

3139

2

Wandelclub Gasthofstappers vzw

3201

2

WJC Denderklokjes Lebbeke

3226

2

WSV Chatons Ronse vzw

3376

2

Trip-Trap Kumtich vzw

4021

2

IJsetrippers vzw

4025

2

Globetrotters Hageland vzw

4036

2

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw

4114

2

Wandelclub De Parkvrienden Zaventem

4165

2

Vreugdestappers Huldenberg

4386

2

Dorpscomite Bogaarden

4438

2

Wsv De Ranstuilen Ranst vzw

1017

1

De Olympic-Stappers vzw

1020

1

Pasar Oostkamp

5318

1

St.-Michielstappers Brecht

1035

1

Spoetnikstappers vzw

5363

1

De Trompe Deerlijk

5364

1

Joggingclub Beverhout

5399

1

WSV De Kadodders SKW vzw

1063

1

De Vaartlandstappers

1110

1

Wsv Schorrestappers

1402

1

Wandelclub Diksmuide

5537

1

Groupe Sportif Jauchois

BBW 004

1

Marcheurs de la Sylle - Bassilly

HT 028

1

Wsv Wetteren

3010

1

De Marchmannekes Waarschoot

3506

1

Les Marcheurs Sonégiens

HT 026

1

WSP Heverlee-Leuven vzw

4005

1

De Horizonstappers vzw

4039

1

Federatie

Aantal

Wandelsport Vlaanderen vzw

1465

FFBMP

3

deze uitslag is ook terug te vinden op www.wandelsportvlaanderen.be
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Clubnr

ZATERDAG 8 september 2018
Eéndagsbusuitstap naar Eastry in het graafschap Kent …
Dit jaar wordt een rondwandeling georganiseerd van ongeveer 16 à 17 km.
We trekken met de bus naar Eastry (een 20-tal km van Dover) in de nabijheid van Deal.
De wandeltocht die een heuvelachtig karakter heeft met heel wat veldwegels en bebossing doet dit
jaar de kliffen niet aan. Het is een typische wandeling in het karakteristieke achterland van het
kustgebied van District Dover. Diegenen die reeds menigmaal naar Kent meereisden weten wel wat
er hen te wachten staat, enkele stevig oplopende en afdalende paden, overstapjes, enz.
Tijdens de rondwandeling doen we Eastry, Chillenden en Tilmanstone aan, en de wandeling
verloopt in 3 etappes van telkens 5 à 6 km.

We kunnen jullie alvast mededelen dat er voor het ogenblik nog een 10-tal plaatsen ter beschikking zijn.
Wie zin heeft om deze, altijd leuke, wandeltocht in het Verenigd Koninkrijk mee te maken, kunnen we maar één raad geven,
aarzel niet om meteen in te schrijven, want er wordt algemeen verwacht dat deze vrije plaatsen vlug aan de man of vrouw
zullen gebracht zijn.
Is er iets wat je niet weet, stuur een mailtje met je vragen naar:
WalkingInKent@yahoo.com
BELANGRIJK :
Net zoals verleden jaar moet iedereen lid zijn van Wandelsport Vlaanderen vzw (niet noodzakelijk RBS).
Transport gebeurt per autocar (met 2 chauffeurs) vanuit Jabbeke.
De luxe-car beschikt over een bar en toilet.
Vertrek om 6.30 uur aan de oude Sporthal, Kapellestraat te Jabbeke.
Vervolgens met de ferry vanuit Calais naar Dover.
Thuiskomst is voorzien rondom 23.15 u.
Deelnemers uit de Westhoek kunnen ook te Veurne opstappen.
Alle deelnemers krijgen in de loop van de maand augustus meer details en raadgevingen betreffende de tocht.
Alle deelnemers ontvangen een prachtige stempel met het wapenschild van het graafschap Kent op hun wandelkaart.
INSCHRIJVING MET VOORSCHOT : algemene prijs 34 €.
De inschrijving is slechts geldig na betaling en ondertekening van de voorwaarden.
EINDPRIJS : afhankelijk van het aantal deelnemers (bij volle car = het voorschot).
EVENTUEEL SALDO bij niet-volle car = te vereffenen met pasgeld op de autocar.
ANNULATIE : slechts mogelijk mits vervanging uit de reservelijst of door de annuleerders zelf.
Inlichtingen, inschrijvingen en betalingen bij:
Patrick Neyens, Zandstraat 23 Bus 5, 8200 Sint-Andries, Gsm 0498/11 44 39
E-mail: WalkingInKent@yahoo.com
Rekening WalkingInKent BE68 9733 4669 7434
Inlichtingen bij :
Daniël Eeckeloo, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke, Gsm 0478/95 16 52
E-mail: toolromer@gmail.com
Eric Vermote & Christine Willem, Stationstraat 109, 8820 Wijnendale, Gsm 0475/23 85 89 – 0478/47 71 46
E-mail: bvba.willem-vermote@telenet.be
Inschrijfformaliteiten (zie keerzijde)

Gelieve dit inschrijfformulier, na ondertekening, bij voorkeur door te mailen naar WalkingInKent@yahoo.com
ofwel af te geven of op te sturen bij één van de organisatoren …

PERSOON 1 :
Voornaam __________________________________ Familienaam __________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________
Geslacht ________________ Nationaliteit ________________________ Geboortedatum ______ / ______ / ________
Paspoortnummer __________________________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________ Telenr __________________________
Lid Wandelsport Vlaanderen VZW (welke vereniging ?) ________________________________________________________
PERSOON 2 :
Voornaam __________________________________ Familienaam __________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________
Geslacht ________________ Nationaliteit ________________________ Geboortedatum ______ / ______ / ________
Paspoortnummer __________________________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________ Telenr __________________________
Lid Wandelsport Vlaanderen VZW (welke vereniging ?) ________________________________________________________
PERSOON 3 :
Voornaam __________________________________ Familienaam __________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________
Geslacht ________________ Nationaliteit ________________________ Geboortedatum ______ / ______ / ________
Paspoortnummer __________________________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________ Telenr __________________________
Lid Wandelsport Vlaanderen VZW (welke vereniging ?) ________________________________________________________
PERSOON 4 :
Voornaam __________________________________ Familienaam __________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________________
Geslacht ________________ Nationaliteit ________________________ Geboortedatum ______ / ______ / ________
Paspoortnummer __________________________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________ Telenr __________________________
Lid Wandelsport Vlaanderen VZW (welke vereniging ?) ________________________________________________________
Tekenen hierbij in voor de wandeluitstap naar Kent op 8/9/18 met ………… personen,
en storten ………….……………… voorschotten van 34 €, voor de totale som van …………………………………€.
VOORWAARDEN:
--- De uitstap is enkel voor wandelaars die aangesloten zijn bij Wandelsport Vlaanderen (niet noodzakelijk RBS).
--- De uitstap wordt beschouwd als een "individuele wandeling met een groep sympathisanten".
--- Bij annulatie van de tocht wegens overmacht (bvb staking ferrydiensten, stormweer), worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
--- Door de intekening/betaling worden de inrichters ontslaan van elke verantwoordelijkheid voor materiële schade en/of lichamelijke letsels die hij/zij en
zijn/haar metgezellen zouden kunnen oplopen tijdens deze uitstap. De deelname gebeurt dus volledig op eigen risico.

Datum ………………………………………

Handtekening

