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In naam van het bestuur van de 

Rustige Bosstappers wens ik iedereen 

een welverdiende en deugddoende vakantie! 



 

 

Beste wandelvrienden  
 

 

Als we terugblikken naar de afgelopen maanden mogen we niet klagen van onze 

weergoden. De winter was niet koud, het voorjaar was matig goed en voor de 

komende zomer maanden is het nog even afwachten.  

Maar toch komen we stilaan in vakantiestemming en daarom doen we een greep uit 

het aanbod van wandelingen voor juli en augustus uit de Marching 2014. 

 
 

 Zaterdag 5 juli 2014 : “12
de 

Breydel en De Coninckwandeltocht”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 

Afstanden : 6-12-19 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Vrij Technisch Instituut (VTI), Boeveriestraat 73, Brugge. 

 

 Zondag 6 juli 2014 : “13
de

 Tocht op Male”. 
Ingericht door Feestcomité de Marollen Sijsele. 

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

Start          : Gemeentelijke Sportzaal, Lindeplein 1, Sijsele. 

 

 Zondag 6 juli 2014 : “12
de

 Sint-Pietersveldtocht”. 
Ingericht door Wingense Wandelclub. 

Afstanden : 7-8-13-19-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Lokaal ’t Schooltje (achter gebouwen RMT), Sint-Pietersveld 6B, Wingene. 

 

 Zaterdag 12 juli 2014 : “Zomerwandeling” 

Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist. 

Afstanden : 6-10-15-21 km   (van 8u tot 14u30). 

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

 

 Zondag 13 juli 2014 : “44
ste

 Guldensporentochten”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter. 

Afstanden : 6-12-20-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Gemeentezaal, Wingenestraat 10, Aalter. 

 

 Zondag 13 juli 2014 : “Waregemse Gordel”. 
Ingericht door De Mirakelstappers Waregem. 

Afstanden : 5-10-15 km   (van 7u30 tot 16u). 

Start          : Markt, Waregem 

 

 Zaterdag 19 juli 2014 : “4
de

 Poldertocht” 

Ingericht door Levenslijn Team Damme. 

Afstanden : 4-6-12-18-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Feesttent, Lapscheurestraat 1, Lapscheure. 

 

 Zondag 20 juli 2014 : “Bossentocht”. 
Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke. 

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

Start          : O.C. ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, Geluveld. 

 

 



 

 Maandag 21 juli 2014 : “29
ste

 Witsoonetocht”. 
Ingericht door De Witsoone Stappers Krombeke. 

Afstanden : 6-10-12-18-24-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Ontmoetingscentrum De Bampoele, A. Verbrigghestraat, Krombeke. 

 

 Zaterdag 26 juli 2014 : “ 16
de

 Gitsbergroute” 

Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje. 

Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat, Gits. 

 

 Zondag 27 juli 2014 : “19
de

 Bebloemingstocht”. 
Ingericht door de Colliemolen Oostnieuwkerke. 

Afstanden : 6-10-15-18-23-30 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden. 

 

 Zondag 27 juli 2014 : “26
ste

 Brugsche Poorterstocht”. 
Ingericht door De Frisse Stappers. 

Afstanden : 4-6-9-15-21-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Parochiaal Centrum Rustenhove, Wantestraat 151, Assebroek. 

 

 Zaterdag 2 augustus 2014 : “1
ste

 Pekkerstocht” 

Ingericht door De Brigandtrotters. 

Afstanden : 7-13-18-21 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Parochiaal Centrum, Leenstraat, Izegem. 

 

 Zondag 3 augustus 2014 : “Kastelentocht”. 
Ingericht door De Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 5-7-12-15-20-25 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Het Torenhof, Oostendesteenweg 251, Eernegem. 

 

 Zondag 3 augustus 2014 : “36
ste

 Kastelentocht – herdenking Emile Bakeland”. 
Ingericht door Wandelclub Reigerstappers  Vinderhoute. 

Afstanden : 5-8-12-17-21 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Gemeentelijk Sportcentrum, Neerstraat 37, Vinderhoute. 

 

 Zaterdag 9 augustus 2014 : “18
de

 Velodroomtocht” 

Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede. 

Afstanden : 5-10-15-20-24 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : D’Oude Schole, Strobomestraat 11A, Moorslede. 

 

 Zondag 10 augustus 2014 : “Harmoniewandeling”. 
Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge. 

Afstanden : 7-11-15-19-21-25 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : O.C. In ’t Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke. 

 

 Zondag 10 augustus 2014 : “6
de

 De Kust Wandelt”. 
Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende. 

Afstanden : 6-10-20-30-40-50 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Sluisvliet, Vingerlingstraat 15-17, Oostende. 

 

 

 

 

 



 

 Vrijdag 15 augustus 2014 : “43
ste

 Internationale 15-augustustochten” 

Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 5-7-10-13-17-21-27-35-42 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amands, Reigerlostraat 10, Beernem. 

 

 Zaterdag 16 augustus 2014 : “9
de

 Sint-Germanustocht” 

Ingericht door De Spartastappers Ardooie. 

Afstanden : 5-10-12-15-20 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Vrije Gemengde Basisschool, Molenakker 97, Egem. 

 

 Zondag 17 augustus 2014 : “19
de

 Kermistocht”. 
Ingericht door De Molenstappers Ruiselede. 

Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25-30-35 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal voor sport en spel (naast sporthal), Tieltstraat z/n, Ruiselede. 

 

 Zondag 17 augustus 2014 : “Ryspoepkestocht”. 
Ingericht door ‘t Wandelvoetje. 

Afstanden : 4-6-12-18-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Cultuurzaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Elooiswinkel. 

 

 Zaterdag 23 augustus 2014 : “10
de

 Mote-Molentocht” 

Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 

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

Start          : Feesttent Mote-Molenmeersen, Molenmeersenstraat, Wervik. 

 

 Zondag 24 augustus 2014 : “3
de

 Omertocht”. 
Ingericht door Guldenbergstappers Wevelgem. 

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

Start          : Dwarsschuur ’t Goet te Wynckele, Peperstraat, Gullegem. 

 

 Zondag 24 augustus 2014 : “Kermistocht”. 
Ingericht door Sportkring Oostnieuwkerke. 

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

Start          : Tent, Cockstraat 24, Oostnieuwkerke. 

 

 Zaterdag 30 augustus 2014 : “16
de

 Spermalietochten” 

Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 

Afstanden : 4-6-12-18-21 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : ’t Wit Huis, Spermalie, Rijselsestraat 13, Loppem. 

 

 Zondag 31 augustus 2014 : “Sneukeltocht”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 4-8-12-17-24-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal ’t Schablier, Engelstraat 50, Ichtegem. 

 

 Zondag 31 augustus 2014 : “18
de

 Dwars door Groot-Zwevegem”. 
Ingericht door De 12 uren van Lauwe. 

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

Start          : Zaal De Tap, Stationsstraat 2, Moen. 

 

 

 



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

2277 ss tt ee   PPAARREELL   VVAANN  GGRROOOOTT   JJAABBBBEEKKEE  
Voor onze wandeltocht konden we rekenen op mooi weer wat dan weer op te merken valt in het aantal 
deelnemers, nl. 1670 en iedereen content. 

 

KKEENNTT   22001155   
Alle info omtrent de tocht en de inschrijving voor deze prachtige wandeling vind je verder in de krant. 

 

 

IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
 
Onlangs, nl. op 5 mei 2014, namen wij afscheid van de 36-jarige Hannelore Sevenhant, 

dochter van Cyrilla Serroels en wijlen Marc Sevenhant. Hannelore was samen met haar 

ouders jaren lid van onze wandelclub. Ze vond het heel fijn als ze kon meehelpen in de 

startzaal op onze wandeltochten. We zullen haar in ieder geval wel missen. 

Oprechte deelneming en veel sterkte voor de familie van Hannelore. 

 

 

 

Op 8 juni 2014 is Christine Deschacht, echtgenote van Geert Verstraete en beiden sedert 

verschillende jaren lid van onze wandelclub, veel te vroeg van ons heengegaan.  

Geert is als parkingverantwoordelijke één van onze trouwe medewerkers op onze 

wandeltochten. 

Ook langs deze weg in naam van het bestuur onze oprechte deelneming en medeleven. 

 

 

Wij wensen beide families heel veel sterkte. 

 

 

 



MMEEDDEEDDEELLIINNGG   vv aa nn   AAKKTTIIVVIIAA  
  
Wie het reilen en zeilen binnenin een vereniging een beetje kent, weet dat er geen enkele vereniging 
kan blijven bestaan zonder de hulp van vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zijn onderhevig aan bepaalde statuten en reglementen om met de wet in orde te zijn 
of te blijven. 
Vandaar heeft Aktivia de clubbesturen wat wegwijs gemaakt in deze papiermolen en het voor hen wat 
eenvoudiger gemaakt. Hierna een de tekst uit een schrijven die we van Aktivia mochten ontvangen. 
We vinden het van groot belang jullie hiervan ook op de hoogte te houden, want we willen onze 
vrijwilliger zeker niet verliezen omdat ze door deze reglementen afgeschrikt zouden worden. 
  

Algemene toelating van de RVA voor vrijwilligerswerk 
 
In jullie club doe je bij de organisaties vaak beroep op tal van medewerkers. Deze mensen werken 
vrijwillig mee voor 1 of meerdere keren. Hierbij zijn 2 administratieve verplichtingen van belang. 
 
1) Er moet een vrijwilligersregister of medewerkerslijst bijgehouden worden. Daarop staan de naam, 
adres, nummer identiteitskaart en rijksregisternummer van de medewerkers. In geval van sociale 
controle dient dat register voorgelegd te worden. 
 
2) De personen die meewerken moeten in een aantal gevallen toelating vragen om te mogen mee 

helpen als vrijwilliger: 
*Wie werknemer, zelfstandige of volledig gepensioneerde  is = moet geen toelating vragen 
*Wie een uitkering krijgt van het ziekenfonds = moet toelating vragen aan zijn adviserend 

geneesheer 
*Wie een uitkering krijgt van de RVA bijvoorbeeld als (deeltijds)werkloze, als bruggepensioneerde 

(de nieuwe naam is SWT), als je in loopbaanonderbreking bent =  
moet toelating vragen aan de RVA. 

 
MAAR vanuit Aktivia hebben we voor werklozen en bruggepensioneerden een algemene toelating 
gevraagd aan de RVA. 
De RVA heeft beslist dat werklozen en mensen op brugpensioen geen individuele toelating meer 
moeten vragen voor hun vrijwillige activiteiten bij de voorbereiding, de organisatie en de opruim 
van de wandeltochten van een Aktivia-club. 
 
Er zijn nog 2 aandachtspunten bij die algemene toelating: 

• Voor de werklozen die beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt mogen de vrijwillige 
activiteiten niet meer dan 28u per week bedragen. 

• De werklozen en bruggepensioneerden blijven hun uitkering ontvangen voor zover hun 
forfaitaire vergoeding die ze krijgen voor hun vrijwillige activiteiten niet meer is dan  
32,71 euro/dag en in totaal niet meer dan 1.308,38 euro/jaar.  
(Deze bedragen gelden voor de vergoeding voor al uw vrijwilligerswerk samen). 

 
Wie werkloos is en controle mocht krijgen, kan verwijzen naar deze algemene toelating voor 
vrijwilligerswerk voor Aktivia. Het machtigingsnummer is Y01/042014/2014-9/45bis. 
In deze toelating staat niets over mensen die in loopbaanonderbreking (bv. tijdskrediet) zijn. Zij 
vragen dus best nog een toelating aan de RVA via het formulier C45B. Meer info hierrond kan je 
krijgen via de uitbetalingsinstelling (de vakbond of Hulpkas voor Werklozen). 
 

We hopen dat we hiermee de clubs en de medewerkers wat administratie uit handen hebben 
genomen. 

(gepubliceerd uit bericht Aktivia “Nieuwslijn” dd. 29 april 2014) 



 

 
 

DATUM  :   Zondag 28 september 2014. 
 
VERTREK  :  om 7u30 uur (stipt) op de parking Vrije Basisschool, Kapellestraat Jabbeke. 
 
 
DEELNAMEKOSTEN  :  €  6 voor de leden (onder de 12 jaar gratis). 
                                    €  10 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  -  STEKENE-  voor …… personen”. 
 

Aandacht  : voor de overschrijvers 

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 
zeker hun geld terug.  
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 mits betaling ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I N S C H R I J V I N G S S T R O O K  
 
Ondergetekende                                                                                   tel.                       

schrijft in voor                              leden en/of                                 niet leden  

voor de autocaruitstap naar STEKENE op 28 september 2014 en  

betaalt hierbij de som van                              euro. 

 

BUSUITSTAP   :   STEKENE 



“The STEPHENSON RAILWAY WALK”  : Whitstable – Canterbury ca. 16 km 



 
Voor onze 19

e
 wandeling in Engeland vertrekken we nu aan de noordkust 

van Kent, even ten westen van het havenstadje Whitstable, bekend voor 

zijn oesters. Wij volgen gedurende enkele miles de kust en trekken door 

het stadje om zuidwaarts in te slaan. Daar zullen we (vroeg) picknicken in 

“The Monument” om vervolgens het tracé te volgen, doorheen Clowes 

Wood en de aanpalende velden, van één der oudste spoorlijnen van 

Engeland, de “Canterbury & Whitstable Railway”, destijds nog aangelegd 

door George Stephenson. Op dit tracé trok vanaf 1830 de stoomlocomotief  “Invicta” van zijn zoon 

Robert de treinen over de heuvelrug (70 m) naar Canterbury en terug. In 1931 werd het reizigersverkeer 

stopgezet en het spoor in 1952 uitgebroken. 

In de loop van de namiddag rusten we nog even in Blean in pub “Hare & Hounds” langs de A290. Het 

binnenwandelen in Canterbury gebeurt doorheen de domeinen van de Kent University en, na een kleine 

groet aan het afgehakt hoofd van kanselier Thomas Moore (je weet wel, die van Hendrik VIII Tudor en 

schrijver van “Utopia”) in de St Dunstan’s Church bereiken we ons einddoel in Canterbury, hetzij “The 

Millars Arms” hetzij “The Parrot” voor een welverdiende “pint”. 
 

The  STEPHENSON RAILWAY WALK  :  Whitstable - Canterbury  ca. 16 km 
 

Transport gebeurt per autocar (met 2 chauffeurs) vanuit Jabbeke (om 6.45 uur aan de oude 

Sporthal, Kapellestraat) en de ferry Calais-Dover ; de car  beschikt over bar (aan Belg. prijzen) en 

toilet, je laat er je overtollige kleren en in nood dient hij ook als bezemwagen.  Je kunt dus zo een deel 

van het parcours overslaan, indien echt nodig. Thuiskomst is voorzien rond 23.30 u.  

Deelnemers uit de Westhoek kunnen ook te Veurne opstappen. 

De deelnemers krijgen eind augustus alle nodige details over het parcours en de bezienswaardigheden  

en raadgevingen qua kledij, uitrusting, verloop e.d. De tocht telt mee voor de blauwe R.B.S.- 

wandelkaart en alle deelnemers ontvangen onze prachtige stempel met het wapenschild van het 

graafschap Kent. 

 

INSCHRIJVING MET VOORSCHOT : 26 € voor RBS-leden / 28 € voor niet-leden, slechts geldig 

na betaling. De leden hebben voorrang t.e.m. 31 juli, maar ook niet-leden schrijven best zo vroeg 

mogelijk in. Vanaf 1 augustus kan iedereen mee die wil, indien er nog plaatsen vrij zijn. 

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. 

 

Alle inlichtingen bij Jean CALONNE, Zerkegemstraat 22, 8490 Jabbeke 0495/77.44.79,  e-mail 

jean.calonne@pandora.be   Inschrijvingen met verplichte strook, enkel op zijn (NIEUWE ! )rek. 

BE53 2998 2015 7153 (ref.  Kent 2014  x leden/ x niet-leden)   

Ook inl. bij Dirk Vandekerckhove : Lange Dreef 15 , Jabbeke 050/81.26.35 en  

Daniël Eeckeloo, Bedevaartstr. 6, Zerkegem 050/81.53.12. 

N a a m                         a d r e s                e - m a i l  o f  t e l e f o o n        l i d  R B S  J / N  
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tekenen hierbij in voor de wandeluitstap naar Kent op 6/9/14 met ………… leden/…………niet-leden en storten 

………L/………NL voorschotten van 26 € / 28 €, zijnde samen ……………………………€.  

Door de intekening/betaling ontslaan zij  de inrichters en de Wandelclub R.B.S.-Jabbeke 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  

 

 


