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N i e u w j a a r  

 

een tijd waarin we elkaar 

het allerbeste toewensen! 

 

“feestdagen vol warmte, 

licht en gezelligheid, 

Een jaar van geluk met veel tijd 

om te genieten  

van de fijne dingen van het leven.” 

 

Beste Wandelvrienden 

 

Daarom ook van mij, en in naam van het bestuur, voor alle leden en hun 

familie de beste wensen voor 2016 en vooral een goede gezondheid. 

 

In 2015 konden we onze tochten organiseren in meestal gunstige 

weersomstandigheden en dat is voor een buitensport een grote troef. 

In 2015 kregen we voor de 3 tochten 3762 wandelaars over de vloer. 

Toch moet ik zeggen dat het er op ditzelfde tijdstip een 200 minder zijn  

dan vorig jaar. Maar klagen doen we zeker niet. 

 

De Rustige Bosstappers zijn goed vertegenwoordigd op de wandeltochten.  

157 RBS’ers dienden hun volle wandelkaart in en kregen in ruil  

een geschenkenbon. 

 

Het clubfeest was een succes want 89 deelnemers genoten  

van het feestje in Salons De Vrede. 

 

Mijn beste dank gaat ook nog naar onze talrijke medewerkers die 

belangeloos meehelpen aan het slagen van een wandeltocht. 

Ik hoop dat we in de toekomst verder op jullie mogen rekenen, want we 

beseffen goed dat het zonder jullie niet mogelijk is. 

 

Verder verschijnen alle inlichtingen over de gebeurtenissen in  

onze wandelclub tijdig in het tweemaandelijks clubblad. 

 

In naam van het bestuur dank ik jullie voor  

het vertrouwen en ik hoop jullie te mogen  

verwelkomen op onze activiteiten. 

 

MMaarriiee--PPaauullee  



 

Beste wandelvrienden  
 

Ja we zijn weer vertrokken voor 12 maanden in het nieuwe jaar 2016! 

Hopelijk een jaar zonder zorgen, goed weer, een goede gezondheid en  

veel zin om te wandelen. 

We laten alle feestelijkheden van de afgelopen dagen achter ons, we trekken onze 

wandeloutfit aan en zoeken enkele uitverkoren wandeltochten op. 

Daarom hebben wij voor de maanden januari en februari er enkele voor jullie 

uitgekozen. 

 

 

 Vrijdag 1 januari 2016 : “24
ste

 Katertocht” 

Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 

Afstanden : 7-12-15-20 km   (van 8u tot 14u). 

Start          : Zaal Thor (VTI), Papebrugstraat 8A te Torhout. 

 

 Zaterdag 2 januari 2016 : “Nieuwjaarswandeling” 

Ingericht door de Warden Oom Stappers. 

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

Start          : Geitenhove, Amersveldestraat 55, Hooglede. 

 

 Zondag 3 januari 2016 : “Nieuwjaarstocht - koffiekoekentocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

Afstanden : 4-6-12-17-22 km   (van 7u tot 15u). 

Start          :.School “De Notelaar”, Knesselarestraat 28, Oedelem. 

 

 Zondag 3 januari 2016 : “22
ste

 Nieuwjaarstocht”. 
Ingericht door de  Winkelse Stappers. 

Afstanden : 6-12-18-20 km   (van 7u30u tot 15u). 

Start          : Zaal De Link, Dorpsplein 17, Sint-Eloois-Winkel. 

 

 Zaterdag 9 januari 2016 : “Moezeltocht” 

Ingericht door De Spartastappers Ardooie. 

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

Start          : Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie. 

 

 Zondag 10 januari 2016 : “16
de

 Sint-Antoniuswandeltocht”. 
Ingericht door De Streuvelstappers. 

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

Start          : OC Ansold, Landergemstraat 2, Anzegem. 

 

 Zondag 10 januari 2016 : “Nieuwjaarstocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : CC. De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele. 

 

 Zaterdag 16 januari 2016 : “Nieuwjaarstocht” 

Ingericht door Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 4-6-9-14-18-23 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Cultureel Centrum De Balluchon, Moerestraat 19, Koekelare. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 Zondag 17 januari 2016 : “28
ste

 Wintertocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 

Afstanden : 6-12-18-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem. 

 

 Zondag 17 januari 2016 : “Nieuwjaarswandeling”. 
Ingericht door De Klinkerclub. 

Afstanden : 6-10-15-23 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sint-Pieterszaal, Brugsesteenweg 307, Kuurne. 

 

 Zaterdag 23 januari 2016 : “Rondom Brugge – Brugse Vesten Tocht”. 
Ingericht door De Brugsche Globetrotters. 

Afstanden : 6-12-18-23-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Andries. 

 

 Zondag 24 januari 2016 : “Zwintocht”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist. 

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

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

 

 Zondag 24 januari 2016 : “14
de

 Brandweertocht”. 
Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem. 

Afstanden : 5-8-12-17-22-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Brandweerkazerne, Heernisse 4, Diksmuide. 

 

 Zaterdag 30 januari 2016 : “Vredeseilandentocht”. 
Ingericht door vzw Vredeseilanden. 

Afstanden : 4-8-12-15-21-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Refter Sint-Pietersschool, Schooldreef 18, Oostkamp. 

 

 Zondag 31 januari 2016 : “Warme Wijntocht”. 
Ingericht door Drevetrotters Zonnebeke. 

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

Start          : .OC De Leege Platse, Geluwestraat 12, Beselare 

 

 Zondag 31 januari 2016 : “Loveldwandeling - Viggaaltocht”. 
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter. 

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

Start          : Emmaüsinstituut, Europalaan 2, Aalter. 

 

 Zaterdag 6 februari 2016 : “30
ste

 Blasiustocht”. 
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje. 

Afstanden : 4-6-10-15-20 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Sporthal Dominiek Savio, Koolskampstraat, Gits. 

 

 Zondag 7 februari 2016 : “Kruwerstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort. 

Afstanden : 7-12-18-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Feestzaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde. 

 



 

 

 Zondag 7 februari 2016 : “Bloemendaletocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 

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

Start          : Cafetaria Sporthal Drogenbrood, Wellingstraat 29A, Beernem 

 

 Zaterdag 13 februari 2016 : “Oliebollentocht”. 
Ingericht door de Margrietestappers Lichtervelde. 

Afstanden : 4-8-12-16-23 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde. 

 

 Zondag 14 februari 2016 : “26
ste

 Wintertocht”. 
Ingericht door WSK Marke. 

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

Start          : Don Bosco College, Don Boscolaan 30, Marke (Kortrijk) 

 

 Zondag 14 februari 2016 : “Valentijntocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Parochiezaal d’Oudekerke, Vrijgeweidestraat 4, Ruddervoorde. 

 

 Zaterdag 20 februari 2016 : “Pannenkoekentocht” 

Ingericht door Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 5-8-13-17-21 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 56, Ichtegem. 

 

 Zondag 21 februari 2016 : “13
de

 Aktiv-wandeltochten”. 
Ingericht door de Textieltrekkers Vichte. 

Afstanden : 6-9-12-18-24-32 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC Groeninge, Groeningestraat 2, Kaster. 

 

 Zondag 21 februari 2016 : “43
ste

 Wintertocht”. 
Ingericht door De Keignaertrippers Oostende. 

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

Start          : Openluchtcentrum Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zondag 28 februari 2016 : “Vlaanderen Wandelt”. 
Ingericht door Wandelsport Vlaanderen. 

Afstanden : 4-5-6-9-10-13-15-16-20-24-28-30-34-37 km  

(van 7u tot 15u). 

Start          : Bloso-centrum Domein Hofstade, Tervuursesteenweg z/n, 

        Hofstade (Vlaams Brabant). 

 

 

 Zaterdag 27 februari 2016 : “27
ste

  Bibbertocht” 

Ingericht door onze eigen wandelclub Rustige Bosstappers. 

Afstanden : 4-7-13-21-30 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Vrije Tijdcentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, Jabbeke. 

 



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

  

LL IIDDKKAAAARRTTEENN  ee nn   aa nnddee rr ee   wweeee tt jj ee ss   vv oo oo rr   ll eedd eenn   
 
Voor de mensen die hun lidgeld nog niet vernieuwden herhaal ik nog eventjes onderstaand bericht dat reeds 

verscheen in het vorige clubblad. 
 

Lidgeld:  € 12 voor volwassenen en  

             € 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers. 
 

Ter gelegenheid van de “In de Doenkere Zeswekentocht” kan je uiteraard ook je lidgeld vernieuwen in de 
clubwinkel en je kan er ook nog terecht voor de wandelkalender “Walking in Belgium”. 

 
Terug aansluiten kan ook mits storting op  

rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de vzw Rustige Bosstappers Jabbeke  

met vermelding van :    “Lidgeld  2016 : .......... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 
 

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) 

 

Als je de lidkaart ontvangen hebt, wil dan 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. 

 
Om de lidkaart voor nieuwe leden te kunnen opmaken hebben we de volgende gegevens nodig: 

Naam, voornaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, telefoon- of gsmnummer en mogelijks E-mailadres. 

 
 

 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTT  22001166   
 
Bij betaling van het lidgeld 2016 krijg je de nieuwe fel gele wandelkaarten voor 2016. 

Zoals in het verleden willen we de wandelsport aanmoedigen en voor 2016 geven we weer een wandelkaart 
voor 25 stempels, te verkrijgen nà de wandeling 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. 
Op het einde van het wandelseizoen, eind oktober 2016, kan je de volle wandelkaart inruilen voor  

een mooi geschenk. 
 

NOTA  

Bij nazicht van de ingediende wandelkaarten 2015 merkten we op dat veel kaarten een collage van stempels 
waren. 

Daarom vragen wij om ervoor te zorgen dat iedereen zijn kaart laat afstempelen nà de wandeltocht en geen 
gebruik maakt van allerhande papiertjes met een stempel om die dan achteraf op de kaart te kleven. 

Met andere woorden de stempels op de kaart zelf. Dus vergeet je kaart niet als je op stap vertrekt. 

 
Wij vragen ook nog om de datum van de tocht bij de stempel te noteren. 

 

mailto:devisch-mp@belgacom.net


WWAALLKKIINNGG   IINN  BBEELLGGIIUUMM  22001166   
 

Er zijn nog een enkele wandelkalenders in voorraad. Prijs € 8. 
Ze zijn te koop op de wandeltocht op 29 december in Snellegem of bij de voorzitter. 

 
 

 

RRBBSS--TTOOCCHHTT   vv aa nn   2255   oo kk tt oo bbee rr   22001155  
 
Ondanks dat er in de provincie West-Vlaanderen 5 wandeltochten waren, kunnen we besluiten dat onze  

RBS-tocht een geslaagde organisatie was. We kregen maar liefst 1226 deelnemers over de vloer. 

We konden trouwens rekenen op aangenaam wandelweer. Samen met de goede hulp van de medewerkers 
kunnen we maken dat de wandelaars het naar hun zin hebben in de startzaal en rustposten. 

Wat verder in de krant kan je de bevindingen lezen van Frans D’Haeyere. Hij vroeg mij of hij, gewapend met 
fototoestel, pen en papier, een artikel mocht schrijven voor de Wandelgazette. Wij danken Frans dan ook voor 

de mooie tekst en vele foto’s die te zien zijn via de link in zijn artikel en ook op de website van Aktivia. 

 
 

 

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE   IINNFFOO  

 
Waarschijnlijk hebben jullie hier en daar wel al gehoord dat de 3 verschillende wandelsportfederaties,  

ttz. Aktivia vzw, Vlaamse Wandelfederatie vzw (VWF) en Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw (VVRS) 
samensmelten tot 1 grote vereniging met als nieuwe naam WANDELSPORT VLAANDEREN vzw. 

Verder in de krant vind je een artikel terug dat we konden overnemen uit de notulen van Aktivia zelf. 

Voor de wandelaars verandert er niet veel. Iedereen heeft een nieuw lidnummer gekregen.  
Dat is ergens logisch want alle leden van de 3 verschillende federaties komen nu in 1 ledenbestand. 

Voor de wandelclubs verandert er ook niet zo veel. 
We kunnen onze naam vzw Rustige Bosstappers Jabbeke behouden. 

Ons aansluitingsnummer is licht gewijzigd. Ons nummer (178) wordt nu 5178. Dus enkel het cijfer 5 voor ons 

oud nummer plaatsen. Dit is trouwens zo voor alle clubs van de provincie West-Vlaanderen. Elke provincie in 
Vlaanderen kreeg een ander nummer dat ze voor hun oud clubnummer moeten plaatsen. 

 
Het is ook belangrijk om altijd je lidkaart mee te hebben en te tonen aan de inschrijvingsbalie van de 

wandeltochten zodat je steeds kan genieten van € 0,40 korting op het inschrijvingsgeld van € 1,50. 
Op verschillende wandeltochten worden de lidkaarten ook ingescand. 

Naar aanleiding van het inscannen van de lidkaarten wordt de deelnemersstand electronisch bijgehouden. De 

voorzitters en secretarissen van de verschillende wandelclubs krijgen nog dezelfde avond een mail met 
vermelding hoeveel leden er van hun club deelgenomen hebben aan de wandeltocht. Ook de namen van hun 

deelnemers en de afstand die ze wandelden is vermeld. Dus op die manier weten we voor de Rustige 
Bosstappers met hoeveel we waren, wie er was en welke afstand bewandeld werd. 

 

Dit inscannen gebeurt nog niet op alle wandeltochten en daarom wordt er nog steeds dubbel gewerkt. De 
inschrijvingskaarten moeten nog steeds ingevuld worden en in de daarvoor voorziene box gedeponeerd worden. 

 
Uit ervaring bij de telling vragen wij om de inschrijvingskaarten goed leesbaar te willen invullen. 

Dus duidelijk eigen gegevens en de naam van de club, in ons geval vzw R.B.S. of voluit vzw Rustige Bosstappers 

nr 5178 (= ons aansluitingsnr. bij Wandel Sport Vlaanderen). 
Soms krijgt de persoon die de telling doet kaartjes die noch te lezen noch te ontcijferen zijn. 

Gedrukte kleefetiketten zijn hiervoor een simpele oplossing. 
 

 
 

SSOOUUPPEERR  22001155   
 

Ons clubfeest in Salons De Vrede was een succes. We waren met 89 aanwezigen. Artikel verder in de krant. 

Datum voor volgend clubfeest is nog niet gekend, dit wordt medegedeeld in het volgende clubblad. 
De fotograaf van dienst Daniël en de webmaster Patrick maakten een mooie fotoreportage van het hele 

gebeuren. Bezoek zeker eens onze website  www.rbs-178.jimdo.com. 

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


TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   vv aa nn   LLIIDDGGEELLDD   22001166    
 

Bewegen is gezond en wandelen is dat zeker!!. Het is een gezonde sport voor lichaam en geest, je bent in de 
buitenlucht en kan genieten van de natuur. 

Om het sporten te promoten betalen de mutualiteiten het lidgeld dat je betaalt aan je sportclub geheel of 
gedeeltelijk terug. 

Op onze wandeltochten kan je dergelijke formulieren laten invullen door de persoon die verantwoordelijk is voor 

de clubwinkel. Wil hiervoor steeds een klevertje van de mutualiteit meebrengen. 
De formulieren van de verschillende mutualiteiten zijn bij ons in voorraad. 

 
 

 

BBUUSSUUIITTSSTTAAPP PPEENN  
 
De zoektocht naar een bestemming die net ver genoeg van huis is en dan nog 

eens rekening houden met feestdagen, moederdag, vaderdag en nog wat van 

die toestanden, is niet eenvoudig. Resultaat: 
 

►► Zondag 13 maart 2016 : “38e Marche des Jonquilles - Paaslelietocht”  

wandelclub Mont-Marche.  (Henegouwen)   

(zie Walking in  Belgium  p. 90) 
 

►► tocht voor het najaar is nog niet gekend. 

 

 
 

 

VVRRAAGGEENN  VVAANN  LLEEDDEENN  
 

Geert Verstraete  ►   Traject +30   presenteert 
 
GUY SWINNEN 
 
Songs from the attic, samen met gastmuzikant. 
Zij brengen hun muziek ontdaan van alle franjes en in hun 
puurste vorm: 
Een stem en een gitaar. 
 
Deze voorstelling gaat door in 
SPC Hof Ter Straeten te Varsenare ,  
op zaterdag 13 februari 2016 om 20 uur. 
 
Kaarten in voorverkoop 15 euro in 
Snellegem: Bakkerij Kris en Sandy, Thierrys Gazetje  
Varsenare: bar SPC Hof ter Straeten 
 
Voor inlichtingen tel. 050/81 65 05 of 0494/07 15 73. 
 

  

 



WWAANNDDEELLVVAAKKAANNTTIIEESS   SSLLOOWWAAKKIIJJEE  
 

 

SLOWAKIJE – LIPTOV regio.    Deel 1 

 
Waarom een wandel- of andere vakantie naar de Liptov-streek het overwegen meer dan waard is. 
Eén van de mooiste en meest interessante regio’s van Slowakije. Reeds in 1947 werd de streek door Miloš 
Janoska, auteur van de eerste toeristische gids van Slowakije, de PRACHTIGSTE streek van het land genoemd. 
De Liptov regio is één van de mooiste van het “nieuwe” Europa, het vroegere Oost Europa. De regio is omringd 
door de hoogste bergen in Slowakije , het laagste hooggebergte van Europa. In het noorden hebben we de  
westelijke Tatra en de heuvels van Choč enerzijds en anderzijds de Hoge Tatra die de grens vormt met Polen. In 
het zuiden de Lage Tatra, in het westen de Grote Fatra en in het oosten de Vallei van Poprad. De langste rivier 
van het land, de Váh, stroomt 43,5 km door Liptov, met onderweg, in Mikulas, het stuwmeer van Liptovska 
Mara. 
De regio is een waar wandelparadijs met voor elk wat wils en talloze wandelpaden van verschillende 
moeilijkheidsgraad. 
De regio heeft nog veel meer troeven om een breed publiek te kunnen bekoren. Niet-wandelaars kunnen 
ontspannen of relaxen of andere minder gekende sporten beoefenen zoals paragliding, rafting, speleologie, 
paardrijden, rotsklimmen, om er maar enkele te noemen. 
De regio biedt ook tal van ski mogelijkheden en andere wintersporten in de wintersportgebieden van Jasna, 
één der grootste zoniet het grootste van het land, skipark Ruzomberok, Donovaly skigebied en nog enkele 
kleinere skigebieden. 
In de Liptov regio vinden we ook de drie mooiste grotten van het land en deze zijn bovendien voor het publiek 
toegankelijk. De bekendste en één van de meest bezochte is ongetwijfeld de Vrijheidsgrot in Demänovská 
Dolina. 
In het volgend clubblad deel 2 over deze mooie regio in Slowakije. 
 
 
Johan Haegeman 
PR Rustige Bos Stappers JABBEKE (WSVL. 5178) 
Paradijsweg 14 
8490  ZERKEGEM 
Tf: 050/81.21.08 
GSM: 0497/87.62.21 
Email: johan.haegeman@telenet.be   
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Aangename landelijke wandeling in herfstverpakking 

te Zerkegem (Jabbeke) 
 
Geschreven door Frans D’Haeyere op 25-10-2015 

 
Het was zeer lang geleden dat ik nog bij de Rustige Bosstappers Jabbeke langskwam, hoog tijd dus om dat 
hiaat op te vullen. Een parkeerplaatsje was snel gevonden. Startzaal Sarkoheem droeg de sfeer van Halloween. 
Ik opteerde voor de 21 km, de op een na grootste afstand. Ik zou het rustig aan doen, de streek nodigt uit om te 
genieten van de natuur. Een stralend herfstzonnetje en de mooie kleuren in het bos bos stonden borg voor een 
heerlijke wandeldag. 
Zerkegem vormt met Stalhille, Varsenare, Snellegem en Jabbeke de fusiegemeente Jabbeke. Hier is geen 
industrie, het is een woondorp met landbouw en boomkwekerijen, gekend ook om zijn chrysanten vooral in deze 
tijd van het jaar. Omstreeks 1990 werd in Zerkegem een Keltische begraafplaats gevonden, daarmee is de 
naam van Zerkegem de oudste die men in de documenten terugvond. Reeds in 765 komt de naam ‘Sirigoheim’ 
voor. In 867 behoorde de villa van Zerkegem toe aan de abdij van Sint-Vaast in Atrecht. Geen toeval dat de 
parochiekerk toegewijd is aan Vedastus, zij dateert van omstreeks 1350. Honderd jaar later werd de kerk 
uitgebreid tot haar huidige oppervlakte. Er waren diverse vernielingen en herbouwingen in de latere jaren. De 
gotische doopvont stamt uit de 16e eeuw. 
 

  
  
De eerste lus van 7,3 km verliep langs rustige verharde wegen. Naar het einde toe richting rustplaats kwamen 
de eerste chrysantenvelden al in beeld, ze zijn een typisch product voor de streek. Vroeger kende wij vooral de 
grote witte chrysanten, het was bijna de enige soort die je tegenkwam op de begraafplaatsen op 1 november. De 
laatste jaren kwam er een grote variatie van voornamelijk kleine bloemen. Kleinbloemige troschrysanten zijn 
populair vanwege de uitbundige en langdurige bloei. Opmerkelijk zijn de kleurvariaties; geel, roze, rood en wit 
komen voor in vele tinten. Ook brons, oranje, lila, roze, paars en violet doen het goed. Vrij nieuw zijn de 
tweekleurige rassen. Bij de bloemist op de rustplaats konden we kennis maken met de diverse soorten bloemen. 
De druppeltjes van de regen de voorbije nacht zorgden voor een mooi effect op de bloemen. De rustplaats was 
aangenaam ingericht, de gratis koffie deed deugd. 
 

  
 

Er stond mij een lus van 7,3 km te wachten om hier dan terug te keren. Het was de enige rustplaats buiten de 
startplaats, toch extra weinig als je afstanden van 21 km en 30 km voorzien hebt. Dit is een verschijnsel dat her 
en der opduikt. De meest voorhanden liggende redenen zijn terug te vinden bij het gebrek aan voldoende 
medewerkers en vooral ook de hoge huurprijs die moet betaald worden voor een zaal die je wil inrichten als 
rustplaats. Intussen bevonden we ons in de hoofdgemeente Jabbeke. Er is hier evenmin weinig industrie. De 
gemeente is voornamelijk bekend om Constant Permeke, de bekende Vlaamse schilder die hier jaren woonde 
en werkte en ook begraven ligt. De neogotische Sint-Blasiuskerk werd in 1871 gebouwd. Ze bevat tal van 
bezienswaardigheden, waaronder een schilderijencollectie van de 15e tot 18e eeuw en grafstenen uit de 15e en 



16e eeuw. We werden letterlijk het bos ingestuurd met een doorgang van het Vloethemveld. Het is een 
onderdeel van het Bulskampveld te Beernem. Oorspronkelijk was dit gebied voor een groot deel heidegebied. 
De naam komt vanwege de watervloed, stromend vanaf de hoger gelegen Diksmuidse Heirweg naar het lager 
gelegen veld. Vanwege de steeds terugkerende overstromingen werd in 1478 door de hospitaalbroeders de 
zogenaamde Vossenbarm aangelegd, een 1600 m lange aarden barm of berm. Dit gaf de aanleiding tot het 
vormen van talrijke vijvers. Vanaf circa 1770 werd het veldgebied als houtwinningsgebied uitgebaat. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog werd bijna het gehele bos door de Duitsers gekapt. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hadden de Duitsers het op dit gebied gemunt. Na de oorlog richtten de Engelsen er een interneringskamp in 
voor Duitse krijgsgevangenen. Tussen 1944 en 1946 zouden hier pertinent minimum 45.000 gevangenen 
hebben verbleven. Sedert 1995 is het domein met het voormalige militaire domein, weilandencomplexen en de 
omringende bossen beschermd als landschap. In 2012 vielen het terrein en zijn gebouwen onder de 
bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Thans wordt het terrein beheerd door het Agentschap Natuur en Bos, dat 
vaak in het nieuws kwam door de aanwezigheid van everzwijnen. Onlangs nog kon je tijdens Open 
Monumentendag voor het eerst het militair domein betreden. Een uitkijktoren biedt een overzicht op de 
omgeving. Het Vloethemveldbos vormt thans een groene buffer van bijna 300 hectare ten westen van Brugge. 
De aanwezigheid van bijzondere planten- en diersoorten 
leidde tot Europese bescherming, het domein is erkend als 
Habitatrichtlijngebied. 

 
 

Je wandelt in het bos 
Dauw alom, een piepklein zonnetje, een wolk, 

Een wirwar van bladeren, 
Gedachten vliegen in het rond, 

Een vogel pikt ze op, ver weg hoog in de lucht….. 
(Nini) 

 
Ik genoot volop van de flora typisch voor de herfst. Mijn 
ogen gingen van links naar rechts langs de bermen op zoek 
naar paddenstoelen. De meeste wandelaars lopen ze zo voorbij maar deze kunstige bouwsels zijn meer dan 
een kijk waard. Eens het bos uit kwamen we opnieuw in de landelijke sfeer terecht met chrysantenvelden. De 
rustplaats was vlakbij, voor de tweede keer kwam ik de loods binnen. Het zat er behoorlijk vol voor een natje en 
een droogje.De laatste 5 km begonnen opnieuw met een stukje bos. Langs de smalle paadjes kwamen wij een 
gezelschap paarden tegen gemend door telkens een ruitersduo. Het was eventjes plaats maken voor dit niet 
alledaags spektakel maar ze waren ons snel voorbij. De meeste maïs is verdwenen van de velden maar we 
waren toch nog getuige van een oogst. Wonderlijk toch hoe de machines in betrekkelijk korte tijd zo’n veld kaal 
vreten, de maïs vliegt er letterlijk de lucht in. Pompoenen schieten ze bij wedstrijden ook de lucht in maar hier 
lagen ze met sierfruit vredig op kopers te wachten. We kwamen stilaan opnieuw de bebouwde kom binnen, het 
einde was in zicht, de tocht zat erop. In de zaal niets dan tevreden gezichten. Het werd voor velen een 
aangename kennismaking met de gezonde buitenlucht van het landelijke Zerkegem. Een pluim voor de 
parcoursbouwer, de duidelijke bepijling en de medewerkers die instonden voor een probleemloos verloop. Wij 
zullen wat minder lang wachten om hier nog eens terug te keren! 
Tekst Frans D'Haeyere 
 
Geniet mee van enkele sfeerbeelden      fotoreportage ( Frans D'Haeyere ) 

 
 

 

https://picasaweb.google.com/118441747371591170930/20151025Zerkegem?authkey=Gv1sRgCOGklem_xPfqOw&feat=email#slideshow/6209741447334372690


 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bericht ontvangen van secretariaat Aktivia met het doel om dit artikel over te nemen in het clubblad. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zaterdag 28 november 2015 om 12 uur was de afspraak voor het clubfeest van vzw Rustige Bosstappers. 
 
Het bestuur kwam wat vroeger opdagen, want er 
moet steeds nog wat gerief uit de auto’s gehaald 
worden om in een hoekje van de feestzaal te 
plaatsen. Dat gerief  (ttz. Bestellingen en 
geschenkjes) wordt in de loop van de namiddag 
verdeeld. 
Toen we de feestzaal binnen kwamen waren de 
kelners nog efkens bezig om de laatste hand te 
leggen aan de opsmuk van de tafels en na te zien 
of alles OK was. 
En ik moet zeggen dat wij positief verrast werden. 
De zon scheen door het glazen dak op de mooie 
versierde tafels. Bij deze een dikke proficiat aan 
de mensen van Salons De Vrede. 
 
Onze leden en sympathisanten vinden het leuk om gezellig aan tafel te kunnen zitten met mensen 
waarmee ze bevriend zijn of andere leden willen bij hun familieleden plaats nemen. Vorige jaren liep 
dit soms fout omdat er dan geen plaats meer was aan die bepaalde tafel. Wij wisten toen ook niet op 
voorhand voor hoeveel mensen de tafels gedekt waren. Er werd dan inderhaast naar een oplossing 
gezocht en er werd een tafeltje bij geplaatst met het gevolg dat er soms een viertal mensen alleen zaten. 
Deze situatie wilden we dit jaar voorkomen. 
Dus het was eventjes puzzelen geblazen wie zetten we bij wie. Maar we zijn eruit geraakt en hebben de 
89 aanwezigen een plaats aangeboden bij een gezelschap. Hopelijk is jullie gezelschap jullie bevallen. 
We hoefden enkel door te geven hoeveel tafels we wilden en hoeveel mensen er aan een tafel moesten 
zitten. 
 
Na het lekkere eten is het de taak van de kelners om de tafels wat op te ruimen en in orde te brengen 
voor het dessert en de koffie. 
Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om een korte toespraak te houden. 
Na een ogenblikje stilte om de personen te gedenken die ons het afgelopen jaar verlieten, blikte ik nog 
eventjees terug naar de activiteiten van 2015 en maakte ik in grote lijnen de plannen bekend voor 2016. 
 
Ook de medewerkers van 2015 werden in de bloemetjes gezet en mochten, als dank, een kleine attentie 
met de nodige kussen ontvangen van de verschillende bestuursleden. 
 
Zoals vorig jaar ook dit jaar geen muzikale omlijsting, maar ik denk dat dit niet echt nodig is want het 
was er een gekwetter van jewelste. 
 

Voor volgend jaar worden jullie tijdig ingelicht wanneer het clubfeest zal plaatsvinden.  
Hopelijk zijn we dan terug met minstens evenveel of misschien met nog meer gezellig bij elkaar. 
 

 
Jullie voorzitter 

Marie-Paule De Visch 



 

 

DATUM  :   Zondag 13 maart 2016. 
 
VERTREK  :  om 7u30 (stipt) op de parking Vrije Basisschool, Kapellestraat Jabbeke. 
 
 
DEELNAMEKOSTEN  :  €  8 voor de leden (onder de 12 jaar gratis). 
                                    €  12 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  -  LESDAIN  -  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 ! 
 
 

  

 

BUSUITSTAP   :   LESDAIN 

 


