
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tweemaandelijks 
Tijdschrift 

 
Afgifte kantoor 
8490 Jabbeke 
 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 

DE VISCH Marie-Paule 
Zerkegemstraat 49i 
8490 JABBEKE 

           RBS 

Aktivia 178 

Jaargang 24 - nr 6 

November-december 2013 

 

België PB-nummer : BC 31167 

Erkenningsnumer  P 006607 

 

 



 

 

     



 

Beste wandelvrienden  
 

Allez we zijn alweer aan de laatste uitgave van 2013 gekomen. 

Wat gaat de tijd toch super snel! 

Voor de laatste 2 maanden van het jaar hebben wij een paar suggesties op 

papier gezet. 

 

 

 Vrijdag 1 november 2013 : “Allerheiligentocht”. 
Ingericht door de Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

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

 

 Zaterdag 2 november 2013 : “De Zilveren Vloot”. 
Ingericht door S-Sport Wandelclub Brugge. 

Afstanden : 8-12-16-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Refter K.T.A Brugge, Rijselstraat 3, Sint-Michiels. 

 

 Zondag 3 november 2013 : “40
ste

 Canadese Bevrijdingsmars”.  
Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist. 

Afstanden : 13-18-33 km   (van 10u tot 14u). 

Start          : Verwarmde Tent, Verweeplein 1, Knokke Heist. 

 

 Zondag 3 november 2013 : “23
ste

 Brigandtrotters”. 
Ingericht door de Brigandtrotters. 

Afstanden : 6-12-21-28-35 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Sportstadion, Bollewerpstraat 92A, Ingelmunster. 

 

 Zaterdag 9 november 2013 : “Wandel Mee Dag”. 
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter. 

Afstanden : 4-8-12-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum, Lindestraat17, Aalter. 

 

 Zondag 10 november 2013 : “Hellegattocht”. 
Ingericht door Heuvellandstappers. 

Afstanden : 5-12-16-22-30 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : O.C. De Fontein, Dikkebusstraat 30, Heuvelland. 

 

 Zondag 10 november 2013 : “Lakebosschentocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

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

Start          : Zaal  De Gilde, Vlamingstraat 3, Ruddervoorde. 

 

 Maandag 11 november 2013 : “33
ste

 Wandel Mee Dag” 

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 

Afstanden : 7-14-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal Club de B, ’s Gravenwinkelstraat 5, Torhout. 

 

 Maandag 11 november 2013 : “Wandel Mee Dag”. 
Ingericht door Kreketrekkers Kortemark. 

Afstanden : 6-10-14-18-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : O.C. Albatros, Stadenstraat 25A, Zarren. 

 
 
 

 



 

 Zaterdag 16 november 2013 : “32
ste

 Sint-Elooiwandeltocht”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 

Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem. 

 

 Zondag 17 november 2013 : “Lippensgoedtocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 4-6-9-11-15-17-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlostraat 12, Beernem. 

 

 Zondag 17 november 2013 : “16
de

 Moezeltocht”.  
Ingericht door Sterrebosstappers Roeselare. 

Afstanden : 6-12-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : De Kiem, Sint-Hubrechtsstraat, 33A, Roeselare. 

 

 Zaterdag 23 november 2013 : “15
de

 Herfsttocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 

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

Start          : Basisschool Kruiseke, Kruisekestraat 461, Wervik. 

 

 Zondag 24 november 2013 : “25
ste

 Stormtocht”.  
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge. 

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

Start          : Zaal Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge. 

 

 Zondag 24 november 2013 : “Warme Wijntocht”. 
Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.  

Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : ’t Zonnerad, Tresoriersstraat, Zonnebeke. 

 

 Zaterdag 30 november 2013 : “Sint-Niklaastocht”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 4-6-9-13-17-22 km   (van 7u tot 15u).  
Start          : Zaal d’Oude Schole, Bovekerkestraat 170, Bovekerke. 

 

 Zondag 1 december 2013 : “Sint-Niklaastocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 4-6-11-17-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Gemeenteschool, Knesselarestraat 28, Oedelem. 

 

 Zondag 1 december 2013 : “30
ste

 Herfsttocht”. 
Ingericht door De Stormvogels Oostende. 

Afstanden : 6-12-17-23-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal Wendy Forum, Kerkstraat 68,  Wenduine. 

 

 Zaterdag 7 december 2013 : “Dijckentocht”. 
Ingericht door de Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 5-10-17-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : C.C. Moere, Molenstraat 30, Moere. 

 

 

 

 



 

 Zondag 8 december 2013 : “Wintertocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

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

Start          : Sporthal De Strooien Hane, A. Van Caloenstraat 2, Loppem.  

 

 Zondag 8 december 2013 : “De Hoge Blekkertocht”.  
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende. 

Afstanden : 7-10-18-23-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke. 

 

 Zaterdag 14 december 2013 : “Gent bij Nacht”. 
Ingericht door Florastappers Gent. 

Afstanden : 6-9-12 km   (van 14u30 tot 20u30). 

Start          : KAHO Campus Rabot, Gebroeders De Smetstraat 1, Gent. 

 

 Zondag 15 december 2013 : “19
de

 August De Maeretocht”. 
Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 

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

Start          : De Bosgalm, Pastoriestraat (wijk Don Bosco), Torhout. 

 

 Zondag 15 december 2013 : “6
de

 wandeltocht Oostende met Kerstlicht”. 
Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende. 

Afstanden : 6-12-18 km   (van 10u tot 19u). 

Start          : KTA1 HoTech Oostende, Leopold III-laan 3, Oostende. 

 

 Zaterdag 21 december 2013 : “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”. 
Ingericht door De Brugsche Globetrotters. 

Afstanden : 6-11-15-20 km   (van 9u tot 17u). 

Start          : Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels. 

 

 Zondag 22 december 2013 : “Kersttocht”. 
Ingericht door Heuvellandstappers.  

Afstanden : 6-8-9-14-15-17-23 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : O.C. De Gaper, Reningelststraat 35, Kemmel. 

 

 Zondag 22 december 2013 : “19
de

 Putje Wintertocht”. 
Ingericht door De Molenstappers Ruiselede. 

Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Parochiale Feestzaal, Brandstraat, Ruiselede. 

 

 Woensdag 25 december 2013 : “Kerstmistocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 4-6-11-17-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal Reigerlo, Kerkhofdreef 1, Beernem. 

 

 Vrijdag 27 december 2013 : “In de doenkere zeswekentocht”. 
Ingericht door  onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS. 

Afstanden : 4-6-8-10-12-14-18 km   (van 8u tot 14u). 

Start          : Zaal Swaenenburg,  Cathilleweg 38, Stalhille 
NIEUWE STARTPLAATS 

 



 Zaterdag 28 december 2013 : “Vakantietocht”. 
Ingericht door W.T.C.Nieuwpoort. 

Afstanden : 7-12-18 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Stedelijke Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. 

 

 Zondag 29 december 2013 : “Rodeneuzentocht”.  
Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede. 

Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52B, Moorslede. 

 

 Zondag 29 december 2013 : “Hooggoedwandeling”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter. 

Afstanden : 4-8-12-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum,  Lindestraat 17, Aalter. 
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GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001133    
 
Voor het wandeljaar 2013  ontvingen jullie een groene wandelkaart om te laten 
volstempelen bij aankomst na een wandeltocht.  
Hopelijk, althans voor jullie, zijn de 25 stempels binnen, want…. 
 
   LET OP  : stempels van zaterdag 26 en zondag 27 oktober zijn nog geldig. 
 
We vragen om de volle wandelkaarten ten laatste in te dienen op onze R.B.S.-tocht  
D u s  u i t e r l i j k  o p  z o n d a g a v o n d  2 7  o k t o b e r  
aan de personen die de afstempeling van de boekjes verzorgen. 
 
Dit is een ultieme datum, want om organisatorische redenen kunnen na deze datum  
GEEN kaarten meer aanvaard worden. 
Hou dus deze datum goed in het oog zodat de laatkomers niet teleurgesteld moeten worden. 
 
Zoals vorig jaar hebben we dit jaar gekozen voor een geschenkencheque. 
Maar we verklappen nog niet welke cheque het zal worden en hoeveel er zal op staan. 
Dus stellen we jullie nieuwsgierigheid nog wat op de proef. 
Op het souper zullen deze cheques uitgedeeld worden  
aan de aanwezige verdienstelijke leden. 
Wie niet aanwezig is krijgt zijn geschenk dan uiteraart wat later. 
 
 
 

SSOOUUPPEERR  22001133          ZZZaaattteeerrrdddaaaggg   333000   nnnooovvveeemmmbbbeeerrr   222000111333   ooommm   111888uuu000000   
 
Alle details en inschrijving vindt je wat verder in deze clubkrant. 
Om de prijs nog democratisch te houden is de formule iets gewijzigd. 
 
Voor het derde jaar op rij is er nog steeds hinder voor de bereikbaarheid van Salons De Vrede omwille 
van wegenwerken en nog steeds is de feestzaal maar vanuit één richting bereikbaar . 
 
De eenvoudigste manier om er te geraken is  
via de N33 (Oostende Torhout / Oostendesteenweg) in Ichtegem  
de Eernegemstraat (rechtover de Peugeotgarage De Gryse) inslaan 
op het einde van deze weg naar links Moerdijkstraat 
op de linker kant Salons De Vrede nr. 94. 
 
 
 

WWAANNDDEELLBBOOEEKKJJEE  4400   JJAAAARR   AAKKTTIIVVIIAA  
 
Bij het betalen van het lidgeld voor 2013 ontvingen de leden een exclusief wandelboekje dat door 
Aktivia gratis uitgegeven werd ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Aktivia. 
Na deelname aan 25 wandelingen afgestempeld in dit boekje krijg je als aandenken een T-shirt. 
 

Het afhalen van je T-shirt kan nog op deze wandeltochten in de buurt: 

 3 november in Ingelmunster op de”23ste Brigandtrotterstocht” 

 24 november in Ursel op de “Uilenspiegeltocht – Viggaaltocht” 
Een aangepaste lijst verschijnt regelmatig in de Nieuwsbrief van Aktivia, Gezond op Stap en op de 
website van Aktivia. 
 

 



LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22001144  
 
Voor de nieuwkomers en voor zij die even een opfrissing willen, nog een toelichting over het doel van 
het lidgeld dat jullie betalen aan de Rustige Bosstappers. 
 
Alle prijzen gaan de hoogte in en dit is ook zo voor  het lidgeld.  
In 2014 is het € 12 voor volwassenen en € 10 voor inwonende kinderen tot 15 jaar, 
waarvan de ouders lid zijn van de Rustige Bosstappers. 
 
Als wandelclub zelf hebben wij daar heel weinig aan over. 
Wij moeten als club vanaf 1 januari 2014  € 9,99 doorstorten aan Aktivia. 
Wat betekent dat de € 2 die jullie nu meer betalen volledig naar de federatie gaat, omdat de 
verzekeringspremies ook verhoogd zijn. Die verzekering is nodig voor de tegemoetkoming aan 
wandelaars ingeval zij een ongeval zouden oplopen tijdens een georganiseerde wandeltocht. 
Daarbij  krijgen de leden van Aktivia een paar keer per jaar het tijdschrift “Gezond op Stap” in de 
brievenbus. 
 
De leden van de Rustige Bosstappers krijgen echter ook wel wat terug voor hun lidgeld:  

 de tweemaandelijkse clubkrant, die zowel per post en/of per mail vestuurd wordt; 

 tussenkomst van de clubkas voor de 2 busreizen; 

 op het einde van het wandeljaar (ca. eind oktober) voor de leden die een volle wandelkaart 
indienden een geschenk ttw. ± 25 euro.  
Dit bedrag kan variëren naar mate de clubkas het toelaat. 

 een gratis consumptie voor de wandelende leden op onze eigen wandeltochten. 
 
De lidkaarten kunnen vernieuwd worden op de RBS-tocht op 27 oktober 2013. 
Wil tevens nakijken of jouw gegevens op de lidkaart correct zijn.  
Kan je ons ook nog laten weten als je een ander adres, e-mail, tel-of gsm-nummer hebt. 
 
Drukwerk en portkosten zijn ook al prijzig en daarom vragen wij als je een e-mailadres hebt om die  
door te geven zodat de krant dan electronisch kan doorgestuurd worden, wat niet weglaat dat je  
deze krant niet in de brievenbus kan krijgen. Laat gerust iets weten naar devisch-mp@belgacom.net. 
 
 
Nà de wandeltocht kan je zoals gewoonlijk steeds terecht bij  
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46)       OF 
 
mits storting op rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub  
en met vermelding van :    “Lidgeld  2014 : ............ personen”. 
 
 
 

TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   LLIIDDGGEELLDD   22001144  
 
Zoals jullie misschien wel al weten bieden verschillende mutualiteiten hun leden een terugbetaling van 
het lidgeld van een sportclub aan. Hiervoor dien je een formulier te laten invullen door het secretariaat 
van je sportclub. Deze formulieren kan je terugvinden op de webstek van je mutualiteit of kan je 
navragen in het kantoor. 
 

mailto:devisch-mp@belgacom.net


MMAARRCCHHIINNGG  22001144   
 
Zoals vorig jaar is het mogelijk om een Marching, wel mits betaling, 
te reserveren.  De prijs is  € 8. 
 
Dit kan eventueel bij het vernieuwen van jullie lidkaart op de R.B.S.-wandeltocht. 
De boeken worden verdeeld op het souper.  
De mensen die niet aanwezig kunnen zijn krijgen die wat later thuisbezorgd.  
Nadien kan je zoals gewoonlijk terecht bij Marie-Paule en Eddy om lidkaarten en marchings af te halen. 
 
 
 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTT  22001144   
 
De nieuwe wandelkaart is goed voor 25 stempels en heeft een lichtblauwe kleur. 
Deze kaart ontvang je automatisch bij het vernieuwen van de lidkaart. 
Doel van deze kaart is stempels bijeenwandelen. 
 
Werkwijze: 
Nà een wandeling, die vermeld staat in de Marching of een wandeling georganiseerd door de  
Rustige Bosstappers, kan je deze kaart laten afstempelen. 
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2014, kan je de volle wandelkaart inruilen voor  
een mooi geschenk. 
 
 
 

EERREECCLLUUBB   AAKKTTIIVVIIAA     
 
Om in aanmerking te komen wordt er natuurlijk een bijzondere prestatie van je verwacht. 
Er zijn twee categoriën waarin leden van de aangesloten clubs kunnen opgenomen worden. 

- 20.000 km of een veelvoud ervan gewandeld hebben 
- 1.000 tochten of een veelvoud ervan gewandeld hebben. 

 
Op donderdag 23 januari 2014 is  de nieuwjaarsbijeenkomst van Aktivia. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de ereleden gehuldigd. 
Het is wel zo dat je vooraf een keuze dient te maken in welke categorie je wenst gehuldigd te worden.  
Als je éénmaal een keuze hebt gemaakt, wordt er verwacht dat je in deze categorie verder doet. 
 
De gehuldigde leden worden door Aktivia zelf uitgenodigd voor een gratis etentje en ontvangen ter 
gelegenheid daarvan een ereteken.  Dus begin maar al te tellen. 
 
Indien je dergelijke prestaties op je naam kan schrijven en in aanmerking wilt komen voor deze 
huldiging, wil dan zo spoedig mogelijk je naam, adres, aansluitingsnummer bij Aktivia (dit nummer staat 
op je lidkaart) en ook het aantal tochten of kilometers door te geven aan onze secretaresse 
Marleen D’hondt 0478/23 10 28 
E-mailen gaat ook op volgend adres: marleen.e.dhondt@gmail.com  
of op de RBS-tocht bij Magda in de clubwinkel. 
 
Deze gegevens kunnen ingediend worden tot ten laatste 23 november 2013. 

 

mailto:marleen.e.dhondt@gmail.com


 

DATUM  : zaterdag 30 november - om 18u. 

PLAATS  : SALONS “DE VREDE”  

   Moerdijkstraat 94 te Ichtegem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelling van drank na de koffie is voor eigen rekening. 
De achtergrondmuziek én de dansmuziek wordt deze keer verzorgd door een DJ …  
die al gauw weet hoe hij het publiek van zijn stoel kan krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H O E   I N S C H R I J V E N   ?  
 

  tegen u i ter l i jk   woensdag  20 november 2013 
 

Via overschrijving op rekening nr.   BE 56 7795 9522 6588  

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

 

 

 

 
 

Aperitief met zoute knabbels 
~ 

Agnes Sorelroomsoep 
~ 

Warm Visbuffet: 

Zeetongetjes in witte wijnsaus en  

Paling in de room 
~ 

Warm Vleesbuffet: 

Lamsfilet met groene boontjes en 

Filet pur met bearnaisesaus 
~ 

Alles opgesmukt met wokgroenten en keuze uit 

rijst, pasta, frietjes en gratinaardappels 
~ 

Koffie met 2 mini-gebakjes,  

vanille-ijs en chocolademousse 

Dranken aan tafel inbegrepen. 

Witte, rode wijn, water en frisdrank 

 
 

PRIJS 
 

45 € voor de leden    ///    50 € voor niet-leden 

   

JJAAAARRLLIIJJKKSS  SSOOUUPPEERR  


