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Beste wandelvrienden  
 

 

Voor de zesde keer dit jaar ben ik mijn hersenen aan het pijnigen over wat 

ik jullie nu weer zal wijsmaken. 

Dat de zomer qua warmte zijn goede en minder aangename momenten had  

en dat de herfst een 15-tal heel mooie, zonnige dagen gaf  

en dat de temperatuur nu al stilletjesaan een winters karakter krijgt, is niks nieuws.  

Maar geen nood, verder in deze krant vernemen jullie wel belangrijke berichten  

voor de leden van de Rustige Bosstappers Jabbeke. 

Voor de maanden november en december 2015 hebben we een paar wandelingen  

geselecteerd uit de Marching 2015. 

 

 

 Zondag 1 november 2015 : “Allerheiligentocht”. 
Ingericht door De Motestappers Koekelare. 

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

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

 

 Zondag 1 november 2015 : “Meetjesland … maak het mee - Allerheiligentocht” 

Ingericht door De Buitenbeentjes Landegem. 

Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 14u30). 

Start          : Parochiezaal, Hammeken 23, Merendree. 

 

 Zaterdag 7 november 2015 : “Canadees Wandelweekend- Monumententocht” 

Ingericht door Wandelende Noordzeeboy’s Knokke Heist. 

Afstanden : 6-10-15-21 km   (van 9u tot 14u). 

Start          : Verwarmde tent, Verweeplein 1, Knokke Heist. 

 

 Zondag 8 november 2015 : “Hellegattocht”. 
Ingericht door Heuvellandstappers. 

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

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

 

 Zondag 8 november 2015 : “Lakebosschentocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal De Gilde, Vlamingstraat 3, Ruddervoorde. 

 

 Woensdag 11 november 2015 : “35
ste

 Wandel Mee Dag” 

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 

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

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

 

 Woensdag 11 november 2015 : “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 14 november 2015 : “14
de

 PAZOVO Oostende-Westhoek” 

Ingericht door Palliatieve Zorg Voettocht. 

Afstanden : 6-10-20-30 km   (van 8u30 tot 15u). 

Start          : WZC Zonnelied, Stationsstraat 24, Ieper. 

 

 Zondag 15 november 2015 : “Lippensgoedtocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 4-6-10-12-15-17-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

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

 

 Zondag 15 november 2015 : “19
de

 Vredestocht”.  
Ingericht door de Colliemolen Oostnieuwkerke Staden. 

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

Start          : Zaal  Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, Oostnieuwkerke. 

 

 Zaterdag 21 november 2015 : “34
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 22 november 2015 : “17
de

 Herfsttocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 

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

Start          : Basisschool Kruiseke, Kruisekestraat 461, Wervik. 

 

 Zondag 22 november 2015 : “27
ste

 Stormtocht”. 
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge. 

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

Start          : Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge. 

 

 Zaterdag 28 november 2015 : “3
de

 Calidristocht”. 
Ingericht door De Puinstappers Bredene. 

Afstanden : 5-7-8-13-20-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal Gemeenschapshuis, Prinses Elisabethlaan 44-48, Bredene. 

 

 Zondag 29 november 2015 : “Uilenspiegeltocht - Viggaaltocht”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter. 

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

Start          : Gemeentezaal Katershoek, Ijzeren Hand 1, Ursel. 

 

 Zondag 29 november 2015 : “Warme Wijntocht”. 
Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke.  

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

Start          : O.C. ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke. 

 

 Zaterdag 5 december 2015 : “Dijkentocht” 

Ingericht door de Motestappers Koekelare. 

Afstanden : 5-10-13-17-20 km   (van 8u tot 15u). 

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

 

 



 

 

 Zondag 6 december 2015 : “Kerstmarkttocht Dominiek Savio”. 
Ingericht door Gitse wandelclub Voetje voor Voetje. 

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

Start          : Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 6, Gits. 

 

 Zondag 6 december 2015 : “Sint-Niklaastocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

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

Start          : Zaal De Verrekijker, Verrekijkerstraat 1, Wingene. 

 

 Zaterdag 12 december 2015 : “12
de

 Wintertocht” 

Ingericht door Ter Vaete Stappers Keiem. 

Afstanden : 6-12-16-20 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal De Kring, Keiemdorpstraat 144, Keiem. 

 

 Zondag 13 december 2015 : “Wintertocht”. 
Ingericht door Godelievesrappers Ruddervoorde. 

Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 7u30 tot 15u). 

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

 

 Zondag 13 december 2015 : “De Hoge Blekkertocht”. 
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende. 

Afstanden : 6-10-18-22-30 km   (van 8u tot 15u). 

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

 

 Zaterdag 19 december 2015 : “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 20 december 2015 : “21
ste

 Putje Wintertocht”. 
Ingericht door de Molenstappers Ruiselede. 

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

Start          : Parochiale Feestzaal, Brandstraat z/n, Ruiselede. 

 

 Zondag 20 december 2015 : “8
ste

 Wandeltocht Oostende met Kerstlicht” 

Ingericht door de Keignaerttrippers Oostende. 

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

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

 

 Vrijdag 25 december 2015 : “Kerstmistocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

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

Start          : Sporthal Drogenbrood, Wellingstraat 29A, Beernem. 

 

 Zaterdag 26 december 2015 : “Kerstsfeer in Damme” 

Ingericht door Levenslijn Team Damme.  

Afstanden : 5-11-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal Delporte, Burgstraat 4, Damme. 

 



 

 Zondag 27 december 2015 : “Hooggoedwandeling”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter.  

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

Start          : Sportcentrum, Lindestraat 17, Aalter. 

 

 Zondag 27 december 2015 : “Rodeneuzentocht”.  
Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede. 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACHEN IS GEZOND 
 
Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met wat politieke steun dan toch eindelijk aan een jobke geraakt  
bij de Belgische Spoorwegen. 
Daar beseffen ze al na een paar dagen welk vlees ze in de kuip hebben en zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze 
twee zo weinig mogelijk in de weg lopen. 
Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn die al lang niet meer in gebruik is.  
Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan.  
'Mannen, nu moet ge eens goed kijken', zegt hij tegen de Antwerpenaren  
'Kijk maar eens in de verte tot zover ge het spoor nog kunt zien.' 
 
Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de rails in één punt samen lijken te komen.  
'Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is, hé', zegt die ploegbaas.  
'Dus ga daar onmiddellijk naartoe en zorg ervoor dat de rails overal netjes even breed zijn' 
 
'Inderdaod leivesgevaorlek' zeggen de twee en gewapend met een meetlat trekken ze richting horizon. 
De twee stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend.  
Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd onbereikbaar. 
Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes omdraait,  
in de verte tuurt, schrikt en roept :  
 
't Is nie waoar é! We zen der al verbaai! 

 Dinsdag 29 december 2015 : “In den doenkere zeswekentocht”. 
Ingericht door  onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS. 

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

Start          : Zaal De  Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem 



 
 
 
 
 
Sedert het verschijnen van de vorige krant genoten we ondertussen van 2 mooie bus-wandeluitstappen. 
 

Zaterdag 5 september trokken we met een volle bus RBS’ers en sympathisanten naar Engeland waar we, 

onder de leiding van Jean, Dirk en Daniël, een aantrekkelijke regio van Kent bewandelden. 
Het was de bedoeling van Jean Calonne, die voor de 20ste keer de leider (of lijder) van deze organisatie was,  
om er iets speciaals van te maken. Voor de getrainde stappers kozen ze een groot stuk van het parcours van  
de allereerste tocht in 1995. Voor hen die het wat rustiger wilden doen was er een kortere tocht in en rond het 
middeleeuwse havenstadje Sandwich.  
De kloeke stappers wandelden ca. 18 km door mooie velden, weilanden en boomgaarden waar de takken van 
de fruitbomen zo zwaar beladen waren met appels en peren dat ze tot aan de grond reikten, hmm lekker! We 
verorberden onze picknick op het terras van “the Rising Sun” in Stourmouth, een typisch gezellig restaurant 
met 2 buitenterrassen. Terug op stap moesten we onze paraplu gebruiken om niet helemaal nat te worden.  
Na een uurtje was de regen verdwenen, zodat we na een laatste Guiness-stop in de pub “The Red Cow” met 
een goed gevoel naar de bus konden stappen. 
Maar Jean wordt al een jaartje ouder en het “Engeland-Kent-team” is dringend op zoek naar iemand die zich bij 
hen wil aansluiten opdat deze Kent-wandel-traditie verder zou kunnen doorgaan. 
Als je je geroepen voelt om mee te werken aan deze boeiende organisatie kan je hiervoor steeds contact 
opnemen met Jean, Dirk of Daniël. 
 
 

Jean,  
 

in naam van  

het bestuur van de 

Rustige Bosstappers  

een heel  

dikke merci  

voor je  

jarenlange inzet  

om deze  

20 wandeltochten 

in Kent  

te willen 

voorbereiden  

en te  

organiseren. 



Zondag 4 oktober trokken we met een 49 RBS’ers naar de stad Mechelen voor de 

“Maneblusserswandeling in en rondom Mechelen” die georganiseerd werd door de wandelclub Opsinjoorke. 
Zoals het tijdens een wandeltocht de gewoonte is kan je steeds kiezen voor verschillende afstanden. 
Een groot aantal koos voor de 18 km. Een parcours met veel afwisselingen. Een volledige beschrijving van het 
parcours kan ik niet geven. We verlieten algauw de binnenstad langs vlottende wandelpaden op het water. 
We gingen dwars door het mooi verzorgd stadspark “Vrijbroekpark” waar vele rozensoorten nog kleurrijk in 
bloei stonden. Aan natuur en mooie vergezichten was er zeker geen tekort. 
Er waren ook RBS’ers die de kleine afstand bewandelden en tevens de mooie binnenstad bewonderden. 
 
Wie niet mee was op deze beide uitstappen kan zich een beeld voor ogen toveren door een bezoekje te 
brengen aan onze website www.rbs-178.jimdo.com waar de mooie fotoreportages van enkele 
leden/wandelaars te bewonderen zijn. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbs-178.jimdo.com/


 

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

 

 

GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001155    
 
Wandelkaart nog niet vol?????  Wel dan wordt het stillaan tijd om er eens werk van te maken want….. 
 
   LET OP  : stempels van het weekend 24 en 25 oktober 2015 zijn nog geldig. 
 
De volle wandelkaarten moeten ingediend worden 
t e n  l a a t s t e  o p  z o n d a g a v o n d  2 5  o k t o b e r  2 0 1 5  
op de RBS-tocht aan de personen die de afstempeling van de boekjes verzorgen. 
Dit is een ultieme datum, want zoals voorgaande jaren kunnen we om organisatorische redenen na deze datum  
GEEN  kaarten meer aanvaarden. 
Hou dus deze datum goed in het oog zodat de laatkomers niet teleurgesteld moeten worden. 
 
Het bestuur heeft beslist om de leden die hun volle wandelkaart ingediend 
hebben te belonen met een geschenkenbon. 
Op het clubfeest op 28 november zullen jullie te weten komen waar de bon  
kan omgeruilt worden. 
Dus nog eventjes jullie geduld op de proef stellen. 
Wie niet op het clubfeest kan aanwezig zijn zal dan nog wel moeten wachten 
tot aan de volgende activiteit of indien mogelijk zal iemand van het bestuur  
de omslag bezorgen. 
 
 
 

MMAARRCCHHIINNGG         ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22001166 ””   
 
De wandelkalender “Marching” wordt uitgebreider qua inhoud 
en krijgt een nieuwe naam 

    “ W A L K I N G  i n  B e l g i u m ”  
Hij bevat alle organisaties van Aktivia vzw, VWF vzw en VVRS vzw alsook de tochten 
van FFBMP en  VGDS. 
Het formaat en de vormgeving zijn vergelijkbaar met de huidige Marching. 

De aankoopprijs blijft ongewijzigd :  € 8. 
 
Zoals vorige jaren kan je de nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium” reserveren èn betalen.  
Dit kan je doen bij het vernieuwen van het lidgeld. 
Op het clubfeest worden de bestelde boeken dan verdeeld. 
Wie niet aanwezig is zal die ook nog kunnen afhalen ter gelegenheid van onze winterwandeltocht  
“In de doenkere zeswekentocht” op dinsdag 29 december 2015 in de startzaal De Schelpe in Snellegem. 
 
 
 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001155    
 
Het clubfeest gaat door op  
 
Zaterdagmiddag 28 november 2015 om 12 uur  
 
in onze vertrouwde feestzaal “De Vrede” in Ichtegem. 
Alle inlichtingen verder in deze krant. 
 

 

  



LL IIDDKKAAAARRTTEENN  ee nn   WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22001166   
 
Onderstaande mededeling in verband met de vernieuwing van het lidgeld verscheen al in het vorige tijdschrift. 
Sommige leden hebben dit maar eventjes gelezen en dan zijn er ook nog nieuwe leden die zich aanmelden. 
Daarom nog eens een woordje uitleg. 
 
Ondanks dat alle prijzen de hoogte ingaan blijft het lidgeld voor de vzw Rustige Bosstappers ongewijzigd. 
 
Lidgeld:  € 12 voor volwassenen en  
                  € 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers. 
 
PROBLEEM is dat alle wandelclubs de nieuwe lidkaarten 2016 voor hun leden pas half november kunnen krijgen, 
wat wil zeggen dat wij op de RBS-tocht de persoonlijke lidkaarten voor onze RBS-ers nog niet kunnen 
meegegeven.  
Op de RBS-tocht in de startzaal Sarkoheem te Zerkegem kan het lidgeld voor 2016 wél al betaald worden,  
zoals we het vorige jaren steeds gedaan hebben. 
Trouwens de huidige lidkaart 2015 is geldig tot 31 december 2015. Dat houdt in dat de leden tot die datum 
verzekerd zijn én lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers én van Aktivia. 
 
De lidkaarten 2016 zullen op het clubfeest op 28 november verdeeld worden.  
Wie er niet kan bij zijn zal de lidkaart kunnen afhalen of vernieuwen op de wandeltocht in december. 
Als je de lidkaart ontvangen hebt, wil dan eens goed nazien of alle gegevens correct zijn 
Indien er wijzigingen zijn van je persoonlijke gegevens, zoals adres, e-mail, tel- of gsm-nummer, laat dan zeker 
iets weten aan iemand van het bestuur of stuur een mailtje naar devisch-mp@belgacom.net zodat dit zo spoedig 
mogelijk kan aangepast worden. 
 
Bij betaling van het lidgeld 2016 worden de nieuwe gele wandelkaarten voor 2016 wél al meegegeven.  
Jullie hebben de volle wandelkaart 2015 tegen ten laatste 25 oktober al ingediend en bij nieuwe aansluiting 
hebben jullie uiteraard recht op een nieuwe wandelkaart. 
Zoals in het verleden willen we de wandelsport aanmoedigen en voor 2016 geven we weer een wandelkaart uit 
om 25 stempels te verzamelen op alle georganiseerde wandeltochten uit de wandelkalender Walking in Belgium 
en op onze eigen organisaties. 
Mogen we dan ook vragen dat iedereen eerlijkheidshalve voor zichzelf wandelt. 
Nà de RBS-tocht zal je natuurlijk ook je lidgeld kunnen vernieuwen via overschrijving.  
 
Nà de wandeltocht kan je voor lidkaarten en bestelling Walking in Belgium steeds terecht bij  
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46)       OF 
 
mits storting op rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub  
en met vermelding van :    “Lidgeld  2016 : ............ personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 
 
 
 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTT  22001166   
 
De nieuwe wandelkaart is goed voor 25 stempels en heeft een FEL GELE kleur. 
Deze kaart ontvang je automatisch bij het vernieuwen van je lidmaatschap. 
Doel van deze kaart is stempels bijeenwandelen. 
 
Werkwijze: 
Nà deelname aan een wandeling uit de Walking in Belgium of een wandeling georganiseerd door de 
vzw Rustige Bosstappers, kan je deze kaart laten afstempelen. 
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2016, kan je de volle wandelkaart inruilen voor  
een mooi geschenk. 

mailto:devisch-mp@belgacom.net


TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   vv aa nn   LLIIDDGGEELLDD   22001166   dd oo oo rr   jj ee   MMUUTTUUAALLIITTEEIITT    
 
Bewegen is gezond en wandelen hoort daarbij: je hele lichaam heeft er baat bij. 
Om het sporten wat te promoten komen de verschillende mutualiteiten tussen in een deel van het 
lidgeld dat je betaalt aan de sportclub. 
Om daar te kunnen van genieten dien je een formulier te laten invullen door het secretariaat van je 
sportclub. 
Deze formulieren kan je terugvinden op de webstek of in het kantoor van je mutualiteit. 
De formulieren voor lidgeld 2016 worden ten vroegste ingevuld vanaf de wandeltocht “In de doenkere 
zeswekentocht” in december en nà betaling van het lidgeld. 
Trouwens de ingevulde formulieren worden door de mutualiteiten pas aanvaard na nieuwjaar. 
 
 
 

EERREECCLLUUBB   AAKKTTIIVVIIAA  
 
Tijdens de Nieuwjaarbijeenkomst 2016 worden opnieuw verdienstelijke wandelaars opgenomen in 
de ereclub van AKTIVIA vzw.  
Alle leden-wandelaars die in de loop van 2015 de kaap van de 20.000– 40.000 – 60.000 – 80.000, 100.000, 
120.000 of 140.000 gestapte kilometer haalden of  
die in dat jaar de deelname aan 1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 tochten konden aantonen en daarvoor door 
de federatie nog niet werden gehuldigd komen in aanmerking. 
 
Op donderdag 21 januari 2016 is  de nieuwjaarsbijeenkomst van Aktivia in 
 zaal “De Oude Melkerij” Stationsstraat 143 in Hooglede.. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de ereleden gehuldigd. 
 
De gehuldigde leden worden door Aktivia zelf uitgenodigd voor een gratis etentje en ontvangen ter gelegenheid 
van hun prestaties 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 30 november 2015. 
 
 

“Als het weer achteruitgaat, gaat de klok achteruit!” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een 

uurtje langer 

slapen 

HEERLIJK!! 

mailto:marleen.e.dhondt@gmail.com


CCLLUUBBKKLLEEDDIIJJ   
 
PASSEN EN BESTELLEN VAN CLUBKLEDIJ: 
 
Op zondag 25 oktober 2015 tijdens de komende RBS-wandeltocht in zaal Sarkoheem in Zerkegem. 
Dit is echter niet de enige datum. Op elke wandeltocht kan er gepast en besteld worden. 
In de winkel zijn er pasmodellen ter beschikking. Voor sommige maten kan de kledij terzelfdertijd ook al 
meegenomen worden. 
Na het passen vul je de bestelbon heel nauwkeuring in (naam, artikel en maat). Let daarbij goed op want er zijn 
afzonderlijke modellen voor dames en heren. Ook goed kijken dat je de juiste maat genoteerd hebt. 
We vragen ook om bij bestelling te betalen, dan kan de levering achteraf gemakkelijker verlopen. 
Daarna kan je voor alle info bij Johan Haegeman en Marleen Dhondt terecht. 
 
COLLECTIE EN PRIJZEN: Fleece met volledige rits  29,00 € 

Polo korte mouw   21,00 € 
T-shirt ronde/V-hals lange mouw 16,00 € 
T-shirt ronde/V-hals korte mouw 14,00 € 

Enkel op bestelling   waterafstotende jas “Softshell” heren  65,00 € 
met of zonder logo   waterafstotende jas “Softshell” dames  59,00 € 
 
Kleur en prijzen van de artikelen hierboven zijn voor dames en heren dezelfde,  
met uitzondering dat de snit van de kledij voor de dames aangepast is. 
 
 
 
 

WWAANNDDEELLVVAAKKAANNTTIIEESS   SSLLOOWWAAKKIIJJEE  
 
WIE KAN INSCHRIJVEN: 

Iedereen kan inschrijven, lid of geen lid  

WANNEER INSCHRIJVEN: 
Men is ingeschreven wanneer het voorschot van 300,00€ is betaald. 

RICHTPRIJZEN: Tweepersoonskamer: 799,00€ pp  drie- of vierpersoonskamer 749,00€ pp 
Opleg Single : 100,00€ 

Deze prijzen kunnen licht variëren volgens het aantal deelnemers en andere externe factoren.  
 
INSCHRIJVEN en INLICHTINGEN: 
Johan Haegeman PR  vzw Rustige Bosstappers JABBEKE (Akt. 178) 
Paradijsweg 14   -   8490  ZERKEGEM 
Tf: 050/81.21.08  GSM: 0497/87.62.21               Email: johan.haegeman@telenet.be   
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DATUM  : zaterdag 28 november 2015 - om 12u. 
 

PLAATS  : SALONS “DE VREDE”  

   Moerdijkstraat 94 te Ichtegem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestelling van drank na de koffie is voor eigen rekening. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

  tegen u i ter l i jk   vrijdag  14 november 2015 
 

Via overschrijving op rekening nr.  BE31 1030 3753 7755   op naam van Haegeman Johan 
 

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 
~ 

Roomsoep 
~ 

Gebakken pladijsfilet, gewokte sluimererwten 

Shi-take en waterkerssaus 
~ 

Hoevekip met sinaasappel, boschampignons, 

citroenmelisse en aardappelsoezen 
~ 

Soufflé van GrandMarnier 

Koffie  
Dranken aan tafel inbegrepen. 

Witte, rode wijn, water en frisdrank 

 
 

PRIJS 
 

48 € voor de leden    ///    53 € voor niet-leden 

JJ AA AA RR LL II JJ KK SS   CC LL UU BB FF EE EE SS TT   

 

 

 


