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Beste wandelvrienden  
 

 

Voor de schoolgaande jeugd zit de paasvakantie er al weer op. Nu op naar de 

laatste en moeilijkste trimester van het schooljaar, maar dan komt de grote 

vakantie eraan. De activiteiten van de Rustige Bosstappers draaien dan ook op 

een laag pitje, want genieten we ook een beetje van een welverdiende vakantie. 

Wat niet weerhoudt dat we blijven wandelen. Daarom hebben we voor de 

maanden mei en juni een paar wandeltochten uitgezocht. 

 

 

 Zondag 1 mei 2016 : “19
de

 West-Vlaamse Wandelhappening”. 
Ingericht door De Waterhoekstappers Heestert. 

Afstanden : 6-12-18-21-25-35 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal Malpertus, Gauwelstraat 23, Heestert. 

 

 Zondag 1 mei 2016 : “32
ste

 Grote Westpoldertocht”. 
Ingericht door De Motestappers Koekelare. 

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

Start          : Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare. 

 

 Donderdag 5 mei 2016 : “Hemelvaarttocht”. 
Ingericht door Smashing Smude. 

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

Start          : OC De Zwaan, Vladsloplein 10, Vladslo. 

 

 Zaterdag 7 mei 2016 : Groepswandeling in Noord-Frankrijk 

De groepswandeling in de maand mei.werd jarenlang georganiseerd door Jean Calonne. 

Daniël Eeckeloo neemt de taak van Jean over en probeert deze traditie in stand te houden. 

In bijlage vind je een uitgebreid artikel met programma en contactgegevens van Daniël. 

 

 Zaterdag 7 mei 2016 : “Sleihaagse wandeling”. 
Ingericht door De Warden Oom Stappers. 

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

Start          : Den Akker, Oude Rozebekestraat 53A, Hooglede. 

 

 Zondag 8 mei 2016 : “Molentocht”.  
Ingericht door Wiekstappers. 

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

Start          : Oud Stadhuis Gistel, Hoogstraat 1, Gistel. 

 

 Zondag 8 mei 2016 : “Lente-Bossentocht”. 
Ingericht door De Frisse Stappers Brugge. 

Afstanden : 4-9-14-18-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Basisschool Manitoba, Manitobalaan 48, Sint-Andries. 

 

 Zaterdag 14 mei 2016 : “16
de

  Voorjaarstocht”. 
Ingericht door de Hanestappers. 

Afstanden : 7-14-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Heideschool, Heidelaan, De Haan. 

 

 

 

 

 

 



 Zondag 15 mei 2016 : “Vijfwegentocht”. 
Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke. 

Afstanden : 5-7-11-15-23 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Zaal ’t Madointje, Klerkenstraat 128, Langemark. 

 

 Zondag 15 mei 2016 : “40
ste

 Lotelingenmars”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist. 

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

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

 

 Maandag 16 mei 2016 : “15
de

 Brugse Mettentocht”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 

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

Start          : GO! Basisschool De Linde, Brieversweg 185, Sint-Kruis. 

 

 Zaterdag 21 mei 2016 : “Houtwaltocht”. 
Ingericht door de Margriete Stappers. 

Afstanden : 5-7-10-14-16-18-24-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Oc De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde. 

 

 Zondag 22 mei 2016 : “Picontocht – 28
ste

 Wandelsessie van de Westhoek”. 
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende. 

Afstanden : 6-12-15-18-24-31 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal de Boare, Koningsplein 1, De Panne. 

 

 Zondag 22 mei 2016 : “10
de

 Op Stap door het Meetjesland”. 
Ingericht door Op Stap door het Meetjesland. 

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

Start          : Evenementenhal Sporthal, Burg, Pussemierstraat, Eeklo. 

 

 Zaterdag 28 mei 2016 : “4
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 mei 2016 : “De Torhoutse Gordel”. 
Ingericht door Torhoutse Gordel. 

Afstanden : 5-7-10-14-18-25 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : De Biekorf, Steenveldstraat 2A, Torhout. 

 

 Zondag 29 mei 2016 : “10 Skobiaktocht”. 
Ingericht door De Spartastappers Ardooie. 

Afstanden : 5-7-10-12-15-20-25-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie. 

 

 Zaterdag 4 juni 2016 : “Brugse Ommeland Trofee”. 
Ingericht door de Brugsche Globetrotters. 

Afstanden : 6-12-18-26-30-36-42 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Sint-Andreaslyceum, Veltemweg 15, Sint-Kruis (Brugge). 

 

 

 



 Zondag 5 juni 2016 : “34
ste

 Bezantentocht”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 

Afstanden : 4-7-13-18-22-30 km   (van 7u tot 15u). 

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

 

 Zondag 5 juni 2016 : “25
ste

 Moense Gordel”. 
Ingericht door vzw Moense Gordel. 

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

Start          : Vrije Basisschool, Moenplaats 10, Moen. 

 

 Zaterdag 11 juni 2016 : “Tweis deur Orscamp”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 

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

Start          : Zaal De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp. 

 

 Zondag 12 juni 2016 : “22
ste

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

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

Start          : Parochiezaal Wijnendale Torhout, Kloosterstraat 5, Torhout. 

 

 Zondag 12 juni 2016 : “Pompeschitterstocht”. 
Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede. 

Afstanden : 6-10-15-20-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : PC Den Ommeganck, Ridder-Janlaan 3, Dadizele. 

 

 Zaterdag 18 juni 2016 : “10
de

 Zeehaven Brugge Wandeling”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 

Afstanden : 6-10-16-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal Albatros, Ploegstraat 28, Zeebrugge. 

 

 Zondag 19 juni 2016 : “19
de

 Hondenwandeling De Natte Neuzen”. 
Ingericht door Spoetniekstappers. 

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

Start          : Gemeenteschool Lombardsijde, Schoolstraat 39, Lombardsijde. 

 

 Zondag 19 juni 2016 : “Poelbergtocht”. 
Ingericht door Watewystappers Tielt. 

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

Start          : Koninklijk Atheneum Campus de Reynaert, Stationsstraat 67, Tielt. 

 

 Zaterdag 25 juni 2016 : “Paardenvisserstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort. 

Afstanden : 7-14-21-28 km   (van 7u tot 15u). 

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

 

 Zondag 26 juni 2016 : “23
ste

 Rondeputtocht”. 
Ingericht door Pasar Oostkamp. 

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

Start          : Parochiaal Centrum ’t Bulscampvelt, Wingenestraat 4, Hertsberge (Oostkamp). 

 

 

 



 Zondag 26 juni 2016 :  

“43
ste

 Voettocht der Vlasstreek”. 
Ingericht door WSK Marke. 

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

Start          : BS De Polyglot, Oudenaardseweg 75, Spiere. 
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BBUUSSUUIITTSSTTAAPP  ii nn   NNAAJJAAAARR  
 

De tweede busuitstap die gepland wordt in het najaar heeft volgende bestemming 

 

 Zondag 9 oktober 2016 : “21
ste

 Oranjetocht”. 
Ingericht door VOS Schaffen. 

Afstanden : 4-8-12-20-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Koninklijk Technisch Atheneum 1, Boudewijnvest 5 in Diest. 

Inschrijvingen hiervoor in het volgende clubblad. 
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IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  
 

Sedert het verschijnen van het vorige clubblad hebben we droevig nieuws te melden.  
De familie van 2 van onze leden heeft afscheid moeten nemen van hun geliefde.  

 
 

  Op 21 maart 2016 overleed Jean-Pierre Derous. 
Jean-Pierre was samen met zijn echtgenote Carine Carels lid van onze wandelvereniging. 

Hij was schoonbroer van Johan en Marianne en Roland en Marina, een team die behoren tot 

onze vaste meewerkers bij de organisatie van onze wandeltochten. 
Bij deze biedt het bestuur de getroffen familie hun oprechte deelneming aan. 

 
 

 

  Een paar dagen later viel opnieuw een overlijdensbericht in de brievenbus. 

Op 25 maart 2016 overleed Robert Lippens. Hij werd geboren in Gent op 19 april 1949. 
Robert was nog niet zo lang lid van vzw Rustige Bosstappers Jabbeke. 

Ook hier biedt het bestuur de familie hun oprechte deelneming aan. 

 
 

 

TTEERRUUGGBBLLIIKK   OOPP   BBIIBBBBEERRTTOOCCHHTT   22001166   
 
De startplaats voor deze wandeltocht was voor de eerste keer het sportcentrum “Vrije Tijdscentrum”  

in het Vlamingveld te Jabbeke. 

Voor de opstelling in de zaal en ook voor het gebruik van de keuken was het weer zoeken hoe en waar we alles 
zo functioneel mogelijk konden opzetten. Maar dit probleem hebben we altijd als we een nieuwe lokatie 

gebruiken. 
Het is echter niet eenvoudig want er moet met heel veel zaken rekening gehouden worden, zoals installeren van 

de bar, de koffiehoek, de pannenkoekenhoek, de frietjeshoek en dan nog de inschrijvingen, de afstempeling en 
de verkoop van de bonnetjes. De hulpposten krijgen natuurlijk ook nog een plaatsje in de zaal.  

Tot slot in de startzaal en in de rustposten plaatsen van stoelen en tafels zodat zoveel mogelijk wandelaars 

kunnen rusten en eventueel wat kunnen eten en drinken. Dus kortom veel gesleur! 
We hadden een nieuwe startzaal en daardoor ook een andere uitvalsweg voor het parcours en gunstig weer, 

waardoor maar liefst 1406 deelnemers over de vloer kwamen. 
Wij als bestuur waren in ieder geval dik tevreden.  

En dat de wandelaars ook tevreden waren kan je uitmaken uit het artikel dat Karin Moens, reporter/wandelaar 

publiceerde op de website van Wandelsport Vlaanderen en dat ook verder in de krant bijgevoegd is. 
 
  

  

EEXXTTRRAA  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN  
 
Op zaterdag 7 mei 2016 wandeltocht in Noord-Frankrijk onder leiding van Daniël Eeckeloo. 

Zie artikel met info verder in het clubblad. 

 
Op vraag van een enthousiaste Daniël doen wij nogmaals een warme oproep naar kandidaten die willen 

meehelpen aan de verderzetting en organisatie van de wandeltocht begin september naar Engeland. 
Alle inlichtingen bij  

 

Eeckeloo Daniël, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke (Zerkegem)    0478/951652  of  toolromer@gmail.com 
 

mailto:toolromer@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We starten in Watten, langs de   D 300, en beginnen met een kort bezoek aan de kerk van Saint Gilles. 
We steken l’ Aa over en stappen richting samenvloeiing Canal de la Haute Colme met de l’ Aa. Het landschap 
wordt open , licht golvend met vergezichten. 
Op de website van vzw Rustige Bosstappers kan je de fotoreportage van de verkenning bekijken.  

www.rbs-178.jimdo.com 
 
De middagpauze, waarvoor we een uurtje uittrekken, nemen we in het clubhuis van de golfclub ‘ Golf du Bois 
de Ruminghem’. De bestelling van een Picon  kan in het Nederlands, Frans of Engels. 
Verder op de route ligt ook de Chapelle Saint Antoine, memoire du Sergeant Godfrey Alan Mc Koy en wat 
verder in het bos verscholen vind je Notre-Dame des Trois Cayelles. 
Het weer zal bepalen of we over of langs de Sartebecque gaan, we passeren het Blockhaus en via de oevers van 
La Paclose gaan we terug naar de l’ Aa. 
 
Afstand bij goed weer: 16 km, aan een matig tempo.  
Bij minder goed weer is er meer verhard en wordt het 17,3 km. 
’s Middags zijn er belegde broodjes te verkrijgen in de golfclub.  
 Dit zou je best ’s morgens vóór het vertrek meedelen aan Daniël . 
 
Afspraak:  7 mei 2016  om  8u15     Vertrek om 8u30 

op de parking van de oude Sporthal, Kapellestraat te Jabbeke. 
 
Reisroute tot de start (± 60 min en 90 km ) autoweg A16/E40richting Calais  

aan verkeerswisselaar  nr 53 richting  Sint Omer  en verder  Watten  volgen 
 
Rendez-vous ter plaatse in Le Calypso (grote parking juist voorbij de Calypso RECHTS AF achter de huizen)  
Mogelijkheid voor een plasje en een koffie.  
Om 10uur wordt er gestart, rustpost is na 8km. 
Wandelkaart en boekje meebrengen voor de RBS stempel  
(bijdrage in de onkosten van verkenning: 0.50 euro/per persoon). 
 
OPGELET 
Aangepaste kledij en schoeisel, wandelstok, verrekijker, wc-papier en een paraplu kunnen nuttig zijn. 
Deelnemers die niet zelf kunnen/willen rijden en deelnemers die plaatsen vrij hebben in de wagen kunnen best 
contact met elkaar opnemen om samen te rijden en de transportkosten te delen, of mij telefonisch hun 
wensen te berichten. 
Voor alle inlichtingen/inschrijvingen: graag een belletje of mailtje om vooraf uw naam en aantal deelnemers op 
te geven. 
 
Eeckeloo Daniel, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke (Zerkegem)    0478/951652  of  toolromer@gmail.com 

  

 
 

Zaterdag 7 mei 2016 
 

WATTEN 
 

http://www.rbs-178.jimdo.com/
mailto:toolromer@gmail.com


 





 



“Bibberen” in Jabbeke. 

Geschreven door op 27-02-2016 

 

Jabbeke, werd vandaag onze wandelbestemming, een gemeente 

in West-Vlaanderen. Wandelclub de “Rustige Bosstappers 

Jabbeke”, hield zijn 27ste Bibbertocht in een gloednieuwe 

startzaal,  “Vrije Tijdscentrum Jabbeke”. Een ruime moderne 

locatie, met grote parking. Een super wandelstartplaats. Het thema 

was : op ontdekkingstocht door het land van kunstschilder 

expressionist Constant Permeke, en met deze vriestemperaturen 

was het gezond – zonnig “bibberen”. Dit jaar de 27ste Bibbertocht, 

maar met een totaal nieuw parcours. 

Men kon 3 lussen naar keuze combineren. Alle afstanden stapten 

langs en door het “Klein Strand” van Jabbeke. Een gekend (al wat verouderd) recreatiegebied, met een klein 

meer. Nu in deze periode verlaten en stil. Vanaf de paasvakantie is het hier wel veel drukker. Nu genoten de 

wandelaars van de stilte en natuur. 

Na de rust kon men een lus stappen richting Snellegem naar de Boerenmolen. De Boerenmolen is een wind- en 

watermolen die op de Waalbeek is gebouwd. De molen, inclusief “gasmoter”, is beschermd als monument. Het 

omliggende landschap met Waalbeek, een visvijver en enkele verspreide hoeves, zijn beschermd als landschap. 

De Boerenmolen is gelegen in de “Oude Bruggeweg” : deze verwijst naar de weg die gebruikt kon worden om 

naar Brugge te gaan, in de 19de eeuw (ook de Beuterweg toen genoemd). Nu is het nog enkel een verbinding 

tussen Zomerweg en Isenbaertstraat. 

Een tweede lus, daar stapten de wandelaars over de autostrade A10 op de “Kasseibrug” naar de Elfhoek. Dit 

was vooral landelijk wandelen door de industrie zone van Jabbeke.  

Een laatste lus ging richting Flaminckapark, geen dierenpark, maar een gekende residentiële villawijk .Hier was 

het genieten van veel bosrijke zichten, rust en parels van villa’s. Nummer 27 was de voormalige 

boswachterswoning van het kasteeldomein (1885) te Jabbeke. Pittoreske dreven en lanen kregen we hier te 

zien in deze wijk. Met een brede gracht die in 1880 gegraven werd door Christian de Bus. Ook de brug (met 

ijzeren leuningen tussen de bakstenen pijlers) dateert van 1880. Het zijn soms villa’s in bak- en zandsteenstijl, 

gekenmerkt door trapgevels, leien bedaking met dakkapellen, kruis- en kloosterkozijnen, met de initialen van de 

bouwheer C.B. (Christian du Bus). De grille kasteelvijver heeft ook een witgeschilderde ijzeren boogbrug, 

schilderachtig, maar toch sober, met een wapenschild “G. Van Esschen Ingenieur Brevette” (de ontwerper). 

Grote exclusieve villa’s (modern) kregen we ook te zien. Aangelegd vanaf 1960 op dit voormalige kasteeldomein 

van Jabbeke. 

Door de kasteeldreef van Jabbeke, kwamen we terug in de dorpskern, waar geïnteresseerde wandelaars het 

voormalig woonhuis / atelier van Constant Permeke kunnen bezoeken. Het is thans een provinciaal Museum 

over Vlaamse expressionisten. Terug in de startzaal konden we heerlijk verpozen. We dankten de wandelclub 

en de vele vrijwilligers voor deze puike organisatie en de goede ontvangst. Ook dank voor de gratis consumptie.  

Zeker tot een volgende tocht. 

 

Verslag : Karin Moens 

 
 
Mooie fotoreportages op de website van Wandelsport Vlaanderen 

 fotoreportage ( Frans Deflem ) 

 fotoreportage ( Willy Palmkoeck ) 

 

https://picasaweb.google.com/118372950674811227138/Jabbeke#slideshow/6256008282328722946
https://picasaweb.google.com/116486161698820135789/Jabbeke27022016#slideshow/6256019315804603090


 

 

WWAANNDDEELLVVAAKKAANNTTIIEESS   SSLLOOWWAAKKIIJJEE  
 
 

SLOWAKIJE – LIPTOV regio  Deel 3 
 

Eerst wat cijfers en algemene informatie. 

De Liptov-regio beslaat een opp. van 2.097 km². Het hoogste punt is de 2.495 meter hoge Kriván, gelegen in de 
hoge Tatra. De legende wil dat ELKE Slovaak deze éénmaal in zijn leven moet beklommen hebben. Deze berg 
staat ook op de muntstukjes van 0,01€ – 0,02€ en 0,05€. Het laagste punt is de Váh rivier nabij Kral’ovany, op 
430m hoogte. Het inwoneraantal bedraagt 140.000. 
De grootste economische en culturele centra zijn: Ružomberok, Liptovský Mikuláš en Liptovský Hrádok. 
50 % van de oppervlakte is bedekt met bossen, overwegend dennenbossen. 
Er zijn ook vele minerale en thermale bronnen, zowel uitgebaat als in de open natuur, vandaar dat de streek 
ook bekend is voor zijn kuuroorden. De meest bekende zijn Bešeňová, Likavka, Kvačany, Žiar, Pribylina, Závažná 
Poruba en Liptovský Ján. 
 
 
Vervolgens een beetje geschiedenis van de regio. 

De bewoning in de regio gaat terug tot 6.000 j geleden 
(prehistorie), uit deze periode zijn voorwerpen 
gevonden van neolithische oorsprong. Tijdens het 
bronzen tijdperk ontstonden er belangrijke 
nederzettingen. Uit deze periode werden er 
verschillende bronzen zwaarden gevonden van het 
type “Liptovzwaard”. De periode daarop werd de regio 
vooral bewoond door de Kelten. Deze brachten het 
ijzer, glas en het “betere” pottenbakken mee. De 
bekendste nederzetting is deze van Havránok. Gelegen 
nabij het meer van Liptoska Mara. 
 
In de 11e en 12e E. werd de regio Hongaars gebied en behoorde tot de Hongaarse Kroon. Onder het bewind van 
Ondrej II ( 1231) werd de regio voor het eerst Liptov genoemd. In deze periode werd de  streek ook geteisterd 
door invallen van de Tartaren, maar de bewoners 
konden deze goed doorstaan door zich te verschuilen 
in de enorme bossen van de Tatra. Na deze invallen 
besliste de Hongaarse kroon tot massale ontbossing, 
werden er grote burchten gebouwd en werden de 
grenzen versterkt. Er stroomden ook steeds meer 
kolonisten toe. In de 13e en 14e E. voltrok zich 
hierdoor een belangrijke historische ontwikkeling door 
de komst van Duits kolonisten. Deze ontgonnen goud, 
zilver koper en ijzer in de streek en begonnen er de 
mijnbouw. In de omgeving, in Nemecká, Partizánska 
L’upča  en Magurka zijn er nog resten van 
mijnschachten. 
 
Er werd eveneens aan landbouw gedaan, waarbij vooral graangewassen, aardappelen, hennep en vlas 
verbouwd werden. Nieuwe kolonisten brachten dan weer de schapenteelt naar de streek, wat een grote 
invloed teweegbracht op de folklore. De regio heeft zijn naam ook aan een kaas gegeven:  De Liptovská 
bryndza, ook gekend onder de naam “Liptauer”, een kaas gemaakt uit een mengsel van schapenmelk en 
paprika, is de beste van Slowakije, is gekend in grote delen van Midden-Europa, en hij wordt uitgevoerd tot in 
de VS. 

 



 

De inwoners van de regio stonden ook bekend 
als goede metselaars. In verschillende dorpen 
zijn nog authentieke bakstenen (in plaats van 
houten) woningen terug te vinden. De 
overlevering gewaagd er zelfs van dat Pest, 
een deel van Buda-pest, werd gebouwd door 
deze metselaars. 
De regio kan ook prat gaan op een rijke 
culturele geschiedenis en is gekend door zijn 
volksbouwkunst en een levende folklore. De 
bekendste qua volksbouwkunst, en 
beschermd door UNESCO, is zeker VLKOLINEC, 
een waar museum dat evenwel nog steeds 
bewoond is. De naam betekent letterlijk 
“plaats van de wolven” VLK = wolf in het 
Slowaaks. Verder zijn er nog Pribylina en 
Zuberec, deze laatste kan je vergelijken met 
ons Bokrijk. 
 
In de regio leefde ook de vrijheidsstrijder/boef/vagebond Juraj Jánošik, een soort van lokale Robin Hood. Hij 
werd in 1713 opgepakt in een taverne in Valaská Dubová, (deze taverne is nu het sfeervolle café-restaurant 
Jánošikova Koliba) Hij werd door een oude vrouw verraden die bovendien erwten had gestrooid op zijn 
vluchtroute, waarover hij uitgleed en viel. Na martelingen en een “rechtszaak”, werd hij op het marktplein van 
Liptovský Mikuláš opgehangen aan een vleeshaak door de ribben. 
Verwijzingen naar al deze stukjes geschiedenis en cultuur zijn terug te vinden onder meer in het museum van 
Liptov in Ružomberok, de galerij Peter Bohúň in Liptovský Mikuláš en in de eerder vermelde openlucht musea.   
 
Volgend clubblad iets over de “Tatra’s”. 
 
 

Wandelvakanties Slowakije 2016 

13 – 20 aug  met Busreizen VERHOEVEN of met vliegtuig (Sojka  wandelvakanties)  

21 – 28 sept  Sojka wandelvakanties    

Deze vakanties gaan door bij voldoende inschrijvingen. 

Voor meer inlichtingen: Haegeman Johan. 

 

 

Johan Haegeman    Tf:   +32 50 81.21.08 

Penningmeester/PR    GSM:  +32 497 87.62.21 

Paradijsweg 14     Email:  johan.haegeman@telenet.be 

8490  ZERKEGEM    Website: www.villamalatiny.be 
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