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Het bestuur van de Rustige Bosstappers  
wenst iedereen een vrolijk Pasen 



 
 
Beste wandelvrienden  
 

Voor het welslagen van een wandeltocht zijn een paar factoren 

van groot belang : het weer, goede kledij en schoenen, een stralend 

humeur en natuurlijk niet te vergeten enkele aanbevolen tochten . 

Voor de maanden mei en juni 2011 hebben we er hier een paar voor je uitgezocht. 

 

• Zaterdag 30 april 2011 : “De Blankaarttocht”. 
Ingericht door Wandelclub Hoger Op Woumen. 

Afstanden : 6-8-12-14 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Woumens Ontmoetingscentrum ’t Woumenhof, Iepersteenweg 4, Woumen. 

 

• Zondag 1 mei 2011 : “27ste Grote Westpoldertocht”. 
Ingericht door  de Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 6-12-15-20-25-30 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Zaal Zuidhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare. 

 

• Zondag 1 mei 2011 : “Meitocht”. 
Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare. 

Afstanden : 6-9-12-16-21 km   (van 7 tot 15u).  

Start          : Den Hazelt, P. Slossestraat, Roeselare - Rumbeke. 

 

• Zaterdag 7 mei 2011 : “Sleihaagse Wandeling”. 
Ingericht door Warden Oom Stappers. 

Afstanden : 5-10-15-20-25 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Basisschool  Sleihage, Diksmuidsesteenweg 93, Hooglede,-Sleihage. 

 

• Zondag 8 mei 2011 : “42ste Intern. Tweedaagse Blankenberge”. 
Ingericht door  Intern. Tweedaagse Blankenberge. 

Afstanden : 6-14-24-42 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Inschrijvingstent, Grote Markt, Blankenberge. 

 

• Zondag 8 mei 2011 : “39ste Frontentocht”. 
Ingericht door  Diksmuidse Wandelclub. 

Afstanden : 4-6-9-12-19-26-33 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : V.T.I., Cardijnlaan 2, Diksmuide. 

 

• Zaterdag 14 mei 2011 : “5de Dwars door Brugse Ommeland”. 
Ingericht door de Moedige Wandelaars Beernem. 

Afstanden : 5-10-15-20-30-37-50 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Sportcomplex Den Akker, Sportstraat 1, Oedelem. 

 

• Zondag 15 mei 2011 : “Bossentocht”. 
Ingericht door  De Frisse Stappers Brugge.  

Afstanden : 4-6-9-16-21 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : De Wassenaerd, Westernieuwweg, Varsenare. 

Let op : dit is een gewijzigde startplaats ! (staat anders in de Marching) 

 

 

� 

� 

 

 



• Zondag 15 mei 2011 : “20ste Moense Gordel”. 
Ingericht door  Moense Gordel vzw. 

Afstanden : 5-10-15-18-25 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Sportterreinen, Sportstraat, Moen. 

 

• Zaterdag 21 mei 2011 : “Houtwaltocht”. 
Ingericht door de Margriete Stappers. 

Afstanden : 6-10-15-20-30 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Lichtenhove, Torhoutstraat 42, Lichtervelde. 

 

• Zondag 22 mei 2011 : “5de Op stap door het Meetjesland”. 
Ingericht door  Op Stap door het Meetjesland. 

Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Evenementenhal Sporthal, Burg. Pussemierstraat 157, Eeklo. 

 

• Zondag 22 mei 2011 : “Meetkerkse Moerentocht”. 
Ingericht door  Sportraad Zuienkerke. 

Afstanden : 6-12-20-28 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Sportcentrum, Oude Molenweg 15, Meetkerke. 

 

• Zaterdag 28 mei 2011 : “Door het land van Tijl en Nele”. 
Ingericht door De  Brugsche Globetrotters.  

Afstanden : 6-12-18-24-30-42-60 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Sint-Andreaslyceum, Veltemweg, Sint-Kruis. 

 

• Zondag 29 mei 2011 : “De Torhoutse Gordel”. 
Ingericht door  Torhoutse Gordel. 

Afstanden : 7-14-22-30 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : De Biekorf, Steenveldstraat 2 (wijk Driekoningen), Torhout. 

 

• Zondag 29 mei 2011 : “Berentocht”.  

Ingericht door  De Sportmanvrienden. 

Afstanden : 6-10-15-25 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : O.C. Vondel, Karel van Manderstraat 26, Meulebeke. 

 

• Donderdag 2 juni 2011 : “17de Egmonttocht”. 
Ingericht door Egmont Zottegem. 

Afstanden : 6-12-18-24-32-42 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1, Zottegem. 

 

• Donderdag 2 juni 2011 : “Kustwandelhappening”. 
Ingericht door  Provinciale Commissie West-Vlaanderen. 

Afstanden : 6-12-18-22 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Sunparks, Oostduinkerke. 

 

• Zaterdag 4 juni 2011 : “Bakelandttocht”.  
Ingericht door Warden Oom Stappers. 

Afstanden : 4-6-10-15-20-25-30-42 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Maeke-Blijde, Broeders Xaverianenstraat 12, Houthulst. 
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• Zondag 5 juni 2011 : “40ste Omloop Kluisbergen”. 
Ingericht door  Omloop Kluisbergen vz.. 

Afstanden : 6-12-18-25-50 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59, Kluisbergen (Ruien). 

 

• Zondag 5 juni 2011 : “29ste Bezantentocht”. 
Ingericht door  Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 4-7-12-17-22-30 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare. 

 

• Zaterdag 11 juni 2011 : “Tweis deur Orscamp”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

Afstanden : 7-10-13-18-22 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp. 

 

• Zondag 12 juni 2011 : “35ste Lotelingenmars”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist 

Afstanden : 6-10-15-21-32 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke. 

 

• Zondag 12 juni 2011 : “Pompeschitterstocht”. 
Ingericht door  Velodroomvrienden Moorslede. 

Afstanden : 6-10-15-20 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : P.C. Den Ommeganck, Ridderjanlaan 3, Dadizele. 

 

• Maandag 13 juni 2011 : “10de Brugse Mettentocht”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 

Afstanden : 5-12-18-26-32 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Gemeenschapshuis Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190, Sint-Kruis. 

 

• Maandag 13 juni 2011 : “Rondom Kanegem”. 
Ingericht door  de Lachende Wandelaars Aalter. 

Afstanden : 6-12-20 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : Vrije Basisschool, Espestraat 6, Kanegem. 

 

• Zaterdag 18 juni 2011 : “Bossentocht”. 
Ingericht door de Drevetrotters Zonnebeke. 

Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : O.C. ’t Ghelevelt, Marktplein, Geluveld. 

 

• Zondag 19 juni 2011 : “Van Sas tot Sas Wisselbekertocht”. 
Ingericht door  Gezinswandelclub Nooit Moe Boezinge. 

Afstanden : 6-10-12-16-21-25-30 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : O.C. Ten Vrielande, Brugstraat, Boezinge (Ieper). 

 

• Zondag 19 juni 2011 : “24ste Haverlotocht”. 
Ingericht door  de Haverlostappers. 

Afstanden : 7-12-19-26-32 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, Assebroek. 
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• Zaterdag 25 juni 2011 : “Aardbeientocht”.  

Ingericht door De Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 5-12-15-20 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Zaal De Regenboog, Belhuttelaan 24A, Koekelare. 

 

• Zondag 26 juni 2011 : “38ste Voettocht der 
Vlasstreek”. 

Ingericht door  WSK Marke. 

Afstanden : 6-12-18-25-30-42-50 km   (van 7 tot 15u). 

Start          : Don Bosco College, Don Boscolaan 30, Kortrijk - Marke. 

 

• Zondag 26 juni 2011 : “33ste Vriendentocht”. 
Ingericht door  De Stormvogels Oostende. 

Afstanden : 6-12-18-24-28 km   (van 8 tot 15u). 

Start          : O.L.Vrouwecollege, Ingang E. Beernaertstraat (thv. Nr. 3), Oostende. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MM EE DD EE DD EE LL II NN GG EE NN   
  
  

EEXXTTRRAA  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN  

 
Op zaterdag 14 mei 2011 organiseren Jean Calonne, Dirk Vandekerckhove en Leon Schutyser voor de 
15de keer een wandeltocht in Frankrijk, meer specifiek met vertrek in het dorpje Guînes. 
Wie zin heeft om dit trio te volgen doet er best aan om het artikel in deze clubkrant aandachtig te 
lezen en contact op te nemen met Jean Calonne.  
Dit is echter wel een uitstap met eigen vervoermiddelen. 
Ter info : wandeling in Kent op zaterdag 3 september 2011 (meer in krant van juli/aug.) 
 

 

 

BBUUIITTEENNLLAANNDDSSEE  WWAANNDDEELLRREEIISS  

 
In de laatste bestuursvergadering kwam iemand met het idee om eens een wandelvakantie te 
organiseren buiten de landsgrenzen. Er werd over nagedacht en het resultaat is dat we van plan zijn 
om volgend jaar 2012 in het begin van de maand juni naar Slowakije zouden gaan. 
Hoe lang en hoeveel dit zou kosten is nog niet bepaald. 
We willen gewoon laten weten dat er wat extra op komst is. 
Hopelijk is er veel interesse onder de leden. 
Van zodra er meer details gekend zijn zal je die vernemen via de clubkrant. 
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OP REIS NAAR 
SLOWAKIJE 

WANNEER: BEGIN JUNI 2012 
PLAATSEN BEPERKT. 
GEÏNTERESSEERDEN 

CONTACT OPNEMEN MET 
MARIE-PAULE 

 

AAN DE LEDEN  

VAN DE RUSTIGE BOSSTAPPERS 



 
 

 

 

Voor onze 15e wandeltocht in Frankrijk wandelen wij 

wel niet in het bekende Ierse gerstenat, maar aan de rand 

van de heuvels van Artois : het stadje Guînes (ook wel 

eens onder zijn middeleeuwse naam Ghiesene gekend) 

vormde eeuwenlang een afzonderlijk graafschap en 

maakte deel uit van de Engelse enclave van Calais van 

1352 tot 1558. 

Het stadje groeide rond een “mote” waarop eertijds de 

grafelijke burcht stond – nu vervangen door een Tour de 

l’Horloge (eigenlijk een belfort) uit de 15
e
 eeuw en van 

waarop een mooi panorama van de kust te bewonderen is 

(indien open). 

 

Even ten oosten van de stad stond het Camp du Drap 

d’Or, het luxueuze tentendorp waar in 1520 de ontmoeting 

plaats had tussen Hendrik VIII van Engeland en François 

Ier van Frankrijk (gezien in de reeks “The Tudors”) 

 

Ten zuiden van de stad strekt zich het Forêt domaniale de 

Guînes uit (758 ha)  met  als centraal punt de Clairière du Ballon : daar landden op 7 januari 1785 de 

ballonvaarders Blanchard (Fr.) en Jeffries (Eng.) na de 1
e
  geslaagde overtocht van het Kanaal met een 

warme-luchtballon, een zgn. montgolfière. 

Onze wandeltocht zal dus een stukje stad, een mooi stuk platteland en een ferme brok woud 
omhelzen. 
 
Het parcours bedraagt ca. 18 km (kan wel ingekort worden bij slecht weer) en telt mee voor onze 

wandelboekjes en voor de oranje R.B.S.-wandelkaart 2011 (dus meebrengen voor de stempel !). De 

deelname is volledig gratis, afgezien van de vrijwillige traktatie aan de inrichters Dirk, Leon en Jean… 

 

Afspraak vóór vertrek : om 8.30 uur op de parking van de Sporthal  te Jabbeke. 

Reisroute (1u.15min. rijden) tot de start (ca. 105 km) : autoweg A16/E40 richt. Calais, deze verlaten 

aan afrit 46 (Calais-centre, St-Omer, Ardres), de D943 richting St-Omer nemen en daarna de D127 naar 

het zuiden volgen tot in Guînes, waar we parkeren op het marktplein.  

Wij verzamelen omstr. 9.45 uur op Place Foch (wij zijn in Frankrijk !) voor een koffietje en een plasje. 

 

OPGELET : Aangepaste kledij en schoeisel voor alle weertypes, wandelstok, tevens toiletpapier, 

paraplu en iets droogs om op te zitten tijdens de piknik te velde aan de colonne Blanchard (dus eten en 

drank meenemen). 

 

Deelnemers die niet zelf kunnen / willen rijden en deelnemers die plaatsen vrij hebben in de wagen 

kunnen best contact opnemen met elkaar om samen te rijden en de transportkosten te delen, of ons 

telefonisch hun desiderata berichten.  

 

Voor alle inlichtingen / inschrijvingen :  

(graag een belletje of mailtje vooraf om uw naam en aantal deelnemers op te geven) : 
Jean CALONNE, Zerkegemstraat 22, 8490 Jabbeke   0495/77 44 79 of  jean.calonne@pandora.be 

  

ZATERDAG 14 MEI 2011 
 

 

G U Î N E S 

Tour de l’Horloge 



Een trouwe wandelaar schreef zijn ervaringen over onze kletsnatte (regen)Bibbertocht neer. 
 

 

 

 

Varsenare 26-02-2011 

B IB BEREND  VARSENARE  

 

“Ja deze maal was de titel bibbertocht zeer juist gekozen door Rustige-bostappers Jabbeke. 
Het was behoorlijk koud, maar het ergste was die regen, bij momenten heel hard, eigenlijk 
geen weer om over naar huis te schrijven. Toch zijn wij ter plaatse en kiezen voor het 7 km 
parkoers. 
Als wij aanstalten maken om te starten regent het zo hard dat wij een half uur wachten. Het 
is dan zo goed als over, met regenkledij en regenscherm zijn wij dan toch schampavie. Langs 
de sportvelden en een wijk verlaten wij de sporthal en komen op de Gistelse baan. Pas als wij 
deze gekruist zijn gaat het over en het zal zo anderhalf uur blijven. 

Wanneer wij aan de salons van Manoir de Stuivenberg voorbij zijn 
beginnen een festival van heerlijke bosdreven. Rustige Bos-stappers 
Jabbeke doen hun naam alle eer aan  
Wij komen door het betrekkelijke jong bos van de Chartreuzinnen, een 
heerlijk  rustig wandelgebied, om vervolgens de Biesbroek in te 
stappen en via een ommetje door het bos bereiken wij een oude schuur 
waar wij onze eerste rustpost benutten. Een proper opgesmukte 
schuur in de schaduw van de nationale sterrenwacht. Voor de 

liefhebber van dakgebinten en oude bouwstijlen is de kap echt een 
buitenbeentje. Zag je hoe die kap was opgezet zonder nagels, maar wel 
met houten pennen gemonteerd. Men kan perfect die kap afbreken en 
terug opbouwen zonder de minste schade. Deze bouwwijze werd 
vroeger ook toegepast bij de nomaden in hun vakwerkhuizen. Want 
eenmaal de vlakten afgegraven waren werden en er geen waardevolle 
grondstoffen konden opgedolven worden, braken zij hun woningen af 
en verhuisden naar andere horizonten waar zij terug een bestaan 
konden opbouwen. 

Na de rust is het terug beginnen regenen en het plezier was er echt 
af. Spijtig voor Rustige bos-stappers Jabbeke, zij hadden nochtans 
hun best gedaan om een behoorlijke wandeldag te bezorgen. Nadien 
zijn wij wat langer blijven napraten, en hebben ook ons best gedaan om 
onze innerlijke kant wat nat te maken zodat wij evenwicht terugvonden 
in die zin van buiten en van binnen even nat. Wij hebben ook genoten 
van een heerlijke Vlaamse eetgelegenheid namelijk frieten met stovers 
en een heerlijke frisse pint, dag moeder, moet er nog zand zijn nee hoor. Zo zie je maar dat een regendag 
nog wat kan opgevrolijkt worden. In ieder geval v 
oor de volgende wandeling komen wij zeker terug en dan hopelijk met heel mooi weer. Gasten hou jullie 
goed het allerbeste en tot de volgende wandeling.” 
 

Kastaar 

 

 

 

 



“7de Begoniatocht te De Pinte” 
Ingericht door wandelclub wsv. De Buitenbeentjes Landegem. 
op zondag 6 maart 2011. 
 

De lente komt stilaan op gang en dat hoor en zie je al een beetje. De koolmees 

begint te roepen, de merel zingt. De vogels maken zich op voor het broedseizoen 

en gaan dan ook op zoek naar een geschikt territorium: een goede plek om te 

nestelen en voldoende voedsel voor de hongerige jongen die  straks hun bekjes 

opensperren.  

 

Het was op deze zondag geen gemakkelijke keuze om te gaan wandelen maar ondergetekende en 

echtgenote hadden er vandaag wel een halfuur rijden voor over om de wandeling mee te pikken in De 

Pinte, plaats waar we in het verleden nog nooit hadden gewandeld zodat onze verwachtingen 

hooggespannen waren. Een schraal zonnetje was van de partij, weliswaar vrij fris en dus ideaal weer 

om de stapschoenen aan te trekken. 

 

In de onmiddellijke omgeving van de startzaal was een ruime parking voorzien zodat we vrij snel onze 

wagen konden stallen. De start had plaats in de Feestzaal Begonia. We hadden de keuze uit 

verschillende afstanden en kozen voor de 12 km. De Pinte is een plaats en gemeente in de provincie 

Oost-Vlaanderen en ligt tussen de rivieren de Schelde en de Leie, tussen 7,5 m en 10 m boven de 

zeespiegel, waarbij de Scheldevallei het laagste punt is. De patroonheilige van de parochie De Pinte is 

de H. Nicolaas Van Tolentijn. De naam van de gemeente is afkomstig van een herberg (Het Pijntken) 

en werd voor het eerst gebruikt als naam voor de gemeente toen het als gehucht afgescheiden werd van 

de gemeente Nazareth op 2 juni 1868 en werd toen ook “Klein Nazareth” genoemd. Eind 19e eeuw 

komen er zich een aantal landbouwbedrijven vestigen, die later in de 20ste eeuw verkaveld werden. In 

1977 werden de voormalige gemeenten De Pinte en Zevergem samengevoegd tot een nieuwe gemeente 

met de naam “De Pinte”. 

 

Onmiddellijk na de start, dit bij een schrale noordoostenwind en een schuchter zonnetje, ging het 

linksaf voorbij het kerkplein met de Sint-Niklaas van Tolentijnkerk. Nicolaas van Tolentijn was een 

Italiaanse heilige uit de 13e eeuw. Bij een lichte bries en wat bewolking ging het verder over de 

spoorweg om daarna linksaf een asfaltweg te nemen. We wandelen nu geruime tijd langs de spoorweg 

en volgen daarna een smal pad om vervolgens een macadamweg te bereiken. Hierlangs bemerken we 

een bordje met volgende tekst: “Victor woont hier” maar wel met een foto van een jongedame erop. 

Over welke Victor het men hier had was ons volkomen onduidelijk, misschien gaat het wel om Victor 

(Dokter Praet) uit de soap “Familie” op VTM, deze kleurt nog steeds dag van vele kijkers maar zeker 

niet van mij. Ik kijk liever thuis naar “Thuis”. Vervolgens gaat het verder langsheen een asfaltweg en 

wandelen dan doorheen een woonwijk om zo de Koekoeksstraat te bereiken, waarna we aankomen in 

een volgende woonwijk waar eigenlijk niets te zien is dan alleen maar huizen, de ene is al wat mooier 

onderhouden dan de andere maar sommige tuinen zijn overduidelijk aan een restyling toe. Een stevige 

bries is komen opzetten maar we stappen gezwind door om dan de Leeuwerikstraat te bereiken, iets 

verder de Lijsterstraat en ook de Musstraat maakt deel uit van onze tocht. Het lijkt hier eerder een 

“vogelenwijk” te zijn. Wandelend voorbij een woning, daterend van de vorige eeuw, zien we een ouder 

echtpaar knusjes dicht bij elkaar zitten voor het raam, we gaan er resoluut voor dat het een echt paar 

was, een glimlach om de mond, genietend van de eerste warme zonnestralen die door het raam komen 

piepen en dan denk ik zo : “Waar zitten zij nu aan te peinzen”? ”Peinzen”, is dat geen mooier woord en 

een zachter dan “denken”. We vervolgen onze wandeltocht en stappen dan langzaam voort langsheen 

een smal wandelpad. Onze eerste controlepost komt in zicht en dit na 5,7 km in een schooltje waar we 

beiden genieten van een lekkere frisdrank. Nog 6,7 km te gaan. 

 

Na het verlaten van de controlepost gaat het rechtsaf en komen bij een eerste splitsing aan waar de 12 

km naar rechts wordt gezonden. Daarna bereiken we de Koning Albertlaan, de koning himself klopt 

 



momenteel een pak overuren, om daarna de J. Anthierenslaan in te wandelen. De naam Anthierens, 

zegt u dat nog iets? Ik heb het hier wel over Johan en hij is vooral bekend geworden door zijn deelname 

aan de legendarische Wies Andersen Show (1976-1980 vroegere BRT) waarin hij al van bij de eerste 

aflevering voor een controverse zorgde door te verklaren :”Ik ben gelukkig gescheiden”. Ook bekend, 

maar dan eerder in negatieve zin, door zijn ruzie met Smurf Vader Abraham, deze verliet kwaad de 

studio na een lastige vraag over auteursrechten in verband met het Smurfenlied. Vervolgens gaat het 

opnieuw langs de spoorweg die we na een goeie honderd meter verlaten om de Stijn Streuvelsstraat in 

te wandelen en komen daarna op een macadamweg aan. Dat de paddentrek er stilaan aankomt kan je 

langs deze weg bemerken want een gedeelte ervan is afgebakend met een lage omheining om te 

verhinderen dat de padden de straat oversteken met alle gevolgen vandien. De gewone pad is naast de 

bruine kikker en de boomkikker een van de bekendste kikkers van Europa. Zoals bijna alle padden 

kruipt de gewone pad meer dan hij echt springt. De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen 

waarbij padden van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De 

paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april. De gewone pad heeft een onopvallende kleur: 

van grijsbruin tot geelbruin. Ze leggen hun eieren in lange doorzichtige snoeren. Het voedsel bestaat 

voornamelijk uit insecten, spinnen, slakken en regenwormen. We stappen verder en komen bij een 

natuurdomein aan. Het is zowat de enige bezienswaardigheid, als je dat al een bezienswaardigheid kan 

noemen, die we op deze afstand zullen tegenkomen. Bij het verlaten van dit domein komen we bij een 

splitsing aan waar de 12 km naar rechts gaat. Na geruime tijd langs een drukke baan te hebben 

gewandeld zien we het Erasmusatheneum voor ons opduiken die we voorbijwandelen. Daarna gaat het 

linksaf tot aan de verkeerslichten. We slaan dan rechtsaf richting 2e controle in hetzelfde schooltje als 

bij de eerste controle en dit na 12 km. Aangezien de controlekaarten toch niet afgestempeld werden 

lieten we deze controle aan ons voorbijgaan. Het is mij een raadsel waarom men nog een controle inlast 

op 400 meter van de aankomst. Het einde van de tocht werd bereikt na 12,4 km. 

 

Als de verwachtingen van bij de start hooggespannen waren dan werden ze zeker niet ingelost. Deze 

wandeltocht zal in ieder geval niet de geschiedenis ingaan als onvergetelijk. De bezienswaardigheden 

op deze afstand waren nihil. Het wandelen door diverse woonkernen zijn niet meteen de meeste 

interessante plekken. Wat ons betreft niet voor herhaling vatbaar.  

 

Er waren 1455 deelnemers waaronder 6 van R.B.S. Jabbeke. 

 

Om af te sluiten enkele citaten van Johan Anthierens: 

 

“Gelukkig is er een keerzijde aan de keerzijde van de medaille”. 

“Hoe ouder de foto, hoe jonger we eruit zien”. 

“Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis”. 

 

Sevenhant Marc 



“16de Lentetocht De kindervriend” te Rollegem. 
Ingericht door WSK Marke. 
op zondag 13 maart 2011. 
 

Op deze laatste zondag van de krokusvakantie viel onze keuze op bovenstaande wandeltocht, een tocht 

waarvan de opbrengst integraal ten goede kwam aan het M.P.I. De Kindervriend dat instaat voor de 

opvoeding van kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking van 3 tot 13 jaar.  

 

Rollegem is een dorpje in de provincie West-Vlaanderen en een deelgemeente van Kortrijk. Het 

landelijk dorp ligt een vijftal kilometer ten zuiden van het stadscentrum van Kortrijk, in het gebied 

tussen de rivieren de Leie en de Schelde. Rollegem zou afkomstig zijn van Hrôdilinga-haim en dit 

betekent: woning van de lieden van Hrôdile en dit is de naam van een Frankisch gezin. In de 12e eeuw 

wordt Rollegem voor het eerst vermeld als “parochie”. Dit was de tijd van de heerlijkheid Rollegem. 

De heer of de vrouwe van Rollegem stond aan het hoofd van die heerlijkheid. Die heer of die vrouwe 

had bepaalde rechten namelijk het tiende recht. Dit betekent dat de inwoners 1/10 van hun inkomsten 

(het kon ook in natura) moesten afgeven aan de heer of vrouwe van Rollegem. “Rollegem” is in de loop 

van de jaren dikwijls van spelling veranderd: 1103: Rolinghem, 1164: Rolingem, 1251: Rollinghem, 

1392: Rollegheem. De nieuwe spelling Rollegem komt voor het eerst voor in 1628, duikt een paar keer 

op in 1735 en 1903. Na de eerste wereldoorlog wordt de nieuwe naam “Rollegem” algemeen gebruikt. 

 

De start had plaats in een prachtige sportzaal en we hadden de keuze uit verschillende afstanden gaande 

van 4 tot en met 21 km. Voor het vertrek kreeg iedere deelnemer al een appeltje voor de dorst. Bij 

betrekkelijk mooi weer namen we de start en onmiddellijk werd er al een eerste splitsing doorgevoerd 

en gingen we rechtsaf tussen de dichte behuizing van het landelijke dorpje waarna we een kleine 

kerkwegel werden ingestuurd. Dit smalle pad slingerde zich tussen de velden en de weilanden door en 

af en toe wandelden we voorbij een mooi landelijk huisje. Het was echt genieten van de mooie 

vergezichten. Verder ging het dan langs rustige asfaltwegen op weg naar het dorpje Aalbeke. Enkele 

kleine heuveltjes bezorgden ons een mooi zicht op o.a. de Hoogmolen 

die in de verte boven de huizen uitstak. Van de drie molens die ooit in 

Aalbeke stonden, bleef enkel de Hoogmolen  bewaard. De huidige 

houten standaardmolen op gesloten voet werd gebouwd in 1717 ter 

vervanging van een in 1714 door brand vernielde molen. De datum 

1717 is terug te vinden op de steenlijst. De molen werd in 1967 buiten 

bedrijf gesteld en takelde langzaam af. De stad Kortrijk kocht het 

erfgoed in 1980. De windmachine was al in 1944 beschermd als 

monument en in 1990 werd de bescherming uitgebreid tot de inwendige 

machinerie. In 1994-1995 werd de molen opnieuw maalvaardig 

gemaakt en sindsdien wordt de molen op vrijwillige basis in werking 

gehouden. Grote herstellingswerken werden in 2006 en 2008 uitgevoerd. Wandelend langsheen een 

brede asfaltweg ging het dan in dalende lijn tussen hoge beukenhagen door om daarna een flinke klim 

te nemen die ons doorheen een villawijk zond met daarop volgend het mooie en aantrekkelijke 

Elzenpad, weliswaar een vrij zanderig wandelpad. Zo ging het dan richting controlepost in het Don 

Bosco College die we bereikten na 5 km. Hier konden we genieten van een lekkere kop koffie en een 

frisdrank. 

 

Na de controlepost te hebben verlaten en met een gratis verkregen koekje op zak vervolgden we dan 

onze weg. Het vroege lenteweertje zorgde voor heerlijke wandelmomenten. Het was aangenaam en 

rustig vertoeven in deze natuurlijke omgeving. Je ziet dat de natuur zachtjes ontwaakt, de bomen 

krijgen hier en daar al wat blaadjes, de voorjaarsbloemen beginnen geleidelijk aan de grasbermen te 

kleuren. De winterslaap is zo stilaan voorbij. De terugweg ging nu grotendeels langs rustige 

asfaltwegen waar ons nog een aangename verrassing stond te wachten, namelijk een traktatie 

aangeboden door “Argenta”. Wie dacht dat het hier om een spaarboekje zou gaan kwam bedrogen uit. 

 



De traktatie was onder de vorm van een heerlijke fruitjenever die, hoe kan het ook anders, lekker 

smaakte en voor wie goesting had naar “een goeie ouwe lekstok”, geen probleem. Na dit intermezzo 

stapten we dan verder over de brug van de autostrade en konden daarna nog genieten van enkele kleine 

kerkwegeltjes om tenslotte onze wandeldag af te sluiten in het MPI De Kindervriend na 8,3 km te 

hebben gewandeld.  

 

Ondanks de korte afstand, heeft deze tocht ons heel wat meer kunnen bekoren dan de Begoniatocht in 

De Pinte. Vooraleer de terugweg aan te vatten genoten we in de sfeervolle zaal nog na van een lekker 

streekbiertje en een geurige kop koffie. Er waren 1767 deelnemers, waaronder 830 niet aangesloten 

wandelaars. RBS Jabbeke: 9 deelnemers. 

 

Zo droegen ook wij ons steentje bij voor het goede doel. 

 

 

Onze tuinbewoners: er zijn van die mannen die ontzettend graag in de tuin vertoeven, samen met hun 

bosliefjes, de juffertjes-in-het-groen, roos, erica, veronica, iris en vlijtig liesje maar vooral met 

suzanne-met-de-mooie-ogen. Maar, geen nood, margriet, hortense en hyacint houden wel een oogje in 

het zeil. 

 

Tuur.  



“3de Lentetocht” te Sint-Michiels. 
Ingericht door wandelclub Ons Erf Stappers. 
op zondag 27 maart 2011. 
 

Het is lente! Net als je dacht dat we in een volgende ijstijd beland waren, doken plots toch de krokussen 

en de narcissen op. Niemand kan ontkennen dat de lente het mooiste seizoen van het jaar is en april een 

maand vol hoop en verwachting. We laten de donkere en koude winter achter ons en kijken vol 

verwachting uit naar wat komt: hopelijk een heerlijk voorjaar, gevolgd door een lange, warme en 

prachtige zomer. De lente: het hoogseizoen voor de tuiniers. Nu begint weer een drukke tijd in de tuin: 

onkruid wieden, struiken snoeien, nieuwe planten in de grond zetten. De bloemen bloeien, de zon geeft 

meer warmte, de vogels fluiten en de konijnen rennen over het gras. “Als de natuur ontwaakt uit zijn 

winterslaap, kan je als mens alleen maar stil worden”.  

 

Dit weekend werd overgeschakeld op het zomeruur, dus een uurtje minder slaap en dat deed zich toch 

enigszins gevoelen. Gelukkig was de startplaats van deze tocht niet ver afgelegen en was het, via de 

autosnelweg afrit Loppem, maar tien minuten rijden. Een niet al te grote zaal maar toch nog voldoende 

ruimte om de nodige formaliteiten te vervullen. Deze wandelclub is een nog jonge Brugse wandelclub. 

Bij het oprijden van het domein werden we door enkele seingevers, het had veel weg van een 

wielerwedstrijd, een parkeerplaats toegewezen.  

 

Sint-Michiels ligt in de provincie West-Vlaanderen. Is een deelgemeente van Brugge en ligt ten zuiden 

van de historische binnenstad. De parochie Sint-Michiels heeft zeer oude wortels. Ze bevindt zich op 

een oud Karolingisch domein “Weinebrugge”, dat was afgesplitst van het oorspronkelijk domein van 

Snellegem. Vanuit Weinebrugge is de Sint-Salvatorkerk in Brugge gesticht, wellicht nog in de negende 

eeuw. In 1971 fuseerde Sint-Michiels met Brugge.  

 

We kozen op deze wandeling voor de 12 km. Ons Erf is een dienstverleningscentrum voor personen 

met een verstandelijke handicap. Momenteel verblijven er zo’n 200 personen die dagelijks opgevangen 

moeten worden. Onmiddellijk na de start stappen we voorbij een kleine dierentuin waar we ezels, niet 

te verwarren met de wandelaars, pony’s en kippen te zien krijgen. Eventjes zijn mijn gedachten bij een 

lekkere kip aan het spit en ik krijg er het water van in de mond maar we moeten onze wandeltocht 

verder zetten, misschien ligt er ‘s avonds wel een kip op 

ons bord. “Kip is feest”, wie kent deze slogan niet. Een 

kronkelende wegel brengt ons verder doorheen een stukje 

van het domein vooraleer we “Ons Erf” verlaten. Een paar 

honderd meter verder wandelen we het provinciaal domein 

van “Tillegem” binnen. Langsheen een smal kanaaltje 

blijven we eventjes de rand van het bos volgen maar iets 

later duiken we toch het heerlijk wandelparadijs in. Verder 

slenteren we dan langs zanderige paadjes en krijgen 

plotseling het prachtige kasteel in het oog. ”Tillegem” 

wordt voor het eerst vermeld in een dokument van ca 

1120-1130. De betekenis van de naam is niet zo moeilijk: het is een heem bij de “tille” of de plaats bij 

de brug. Tillegem was dus oorspronkelijk een versterkte plaats bij een brug over de Kerkebeek. We 

laten het kasteel nog even voor wat het is en stappen dan rechtdoor tot we op de kruising van de 

Tillegemstraat en de dreef naar het Kasteel van Tillegem het prachtige “kapelleke van Wakkem” 

ontwaren. Dit pittoreske kapelletje zou in 1880 gebouwd zijn in opdracht van de kasteeldame zodat 

haar huwelijk met kinderen zou gezegend worden.Voor de deur staat een houten bank. Het is een 

bakstenen kapel, gecombineerd met natuursteen. In de blinde top van de ingang bevindt zich een 

Mariabeeldje. Blijkbaar is dit hier een belangrijk kruispunt in het wandeltraject want van alle kanten 

komen hier wandelaars toe die op zoek zijn naar het juiste spoor, een speurhond hebben ze wel niet bij. 

Na het dwarsen van een zeer drukke weg stappen we rechtdoor en komen in de straten van Sint-

 



Michiels aan waar we het voormalige kasteeldomein “De Rode Poort” binnenstappen. Via smalle 

paadjes doorkruisen we dit stukje geschiedenis. Het Park de Rode Poort is gelegen aan de Kerkebeek. 

Het park, aangelegd in landschapsstijl bezit een merkwaardige verzameling volwassen uitheemse 

boomsoorten. Vlak bij het landhuis bevindt zich een verdiepte rozentuin. Van de aanpalende Kerkebeek 

is gebruik gemaakt om een slingerende visvijver aan te leggen. Wandelend langsheen een wegel komt 

het “Boudewijn Seapark” in zicht. Het is overigens nu nog maar een kort stukje wandelen tot aan onze 

eerste controlepost en dit na 6,6 km in het Immaculata-instituut.  

 

Het is heerlijk lenteweer en we maken dan ook van de gelegenheid gebruik om buiten op de speelplaats 

van een drankje te genieten alvorens het volgende gedeelte van onze wandeltocht aan te vatten.  

 

Na het verlaten van onze controlepost stappen we verder doorheen een mooi aangelegd parkje om wat 

later het moderne schoolgebouw van de KHBO te bereiken. Na het dwarsen van een drukke weg 

duiken we voor de tweede maal het Tillegembos in. Opnieuw zien we van alle kanten wandelaars 

toestromen. Een dreef brengt ons dan naar het omwalde kasteel dat heel pittoresk gelegen is in deze 

prachtige omgeving alwaar we in de kelder onze tweede rustpost terugvinden. Het kasteel Tillegem is 

eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. Het werd verworven begin de jaren ’80 en van 1985 tot 

1987 grondig gerestaureerd. De eerste en tweede verdieping werden volledig vernieuwd en tot 

kantoorruimte omgevormd. Op de gelijkvloerse verdieping herinneren de onthaalruimte, de 

eikenhouten Lodewijk XV-trap en de vergaderzalen aan voorbije kasteelglorie. De XIVde-eeuwse 

kelders met hun dikke muren en bakstenen kruisribgewelven bleven in hun oorspronkelijke staat 

bewaard. Daar vind je ook de originele houten paardenboxen. Op het bruggetje voor de ingang genieten 

heel wat wandelaars van het zonnetje en de mooie omgeving. Sommigen hebben zelfs hun fototoestel 

bij om alles keurig op de gevoelige plaat te leggen. Nog 3,6 km af te leggen. 

 

We verlaten onze tweede rustpost en stappen dan via een lange en brede kasteeldreef opnieuw het bos 

in, het is een vrij zanderige laan en komen daarna bij een splitsing aan waar de twee langste afstanden 

er een extra lus bijnemen, maar wij blijven dit pad volgen tot op het einde. Het gaat nu afwisselend 

langs dreven en woonwijken en zo komt er stilaan een einde aan deze mooie wandeltocht die de vele 

wandelaars zeker heeft kunnen bekoren. 

 

Dank aan de “Ons Erfstappers” voor deze aangename wandeldag. 

 

Verstandige mensen spreken uit ervaring, nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet. 

 

Uit een aangifte van een schadegeval:  

 

“Ik ben van beroep slijter. Uw computer heeft echter per abuis in plaats van een “l” een “ch” op het 

formulier geprint.”. 

 

Tuur 

 

 

 


