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Beste wandelvrienden  
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een leuke vakantieperiode. 

Het was me het zomertje wel hé, ene die op alle gebied records heeft gehaald:  
zowel van de warmte als van de neerslag.  

Eigenlijk wel een beetje té warm om te wandelen.  
En zo vinden we altijd iets om over het weer te klagen. 

Laten we duimen voor een mooie herfst zodat we voor de maanden  

september/oktober weer naar hartelust kunnen stappen  
op wandeltochten die ik voor jullie uit de “Walking in Belgium” geselecteerd heb. 

 
 

 Zaterdag 1 september 2018 : “Elfbergentocht”. 
Ingericht door De Heuvelandstappers . 
Afstanden : 7-10-15-20-25-33-42-50 km   (van 6u tot 15u). 

Start          : OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, Westouter. 
 

 Zondag 2 september 2018 : “Tempelierstocht – Herinneringstocht Jan De Lee”. 
Ingericht door Spoetnikstappers. 
Afstanden : 7-14-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge. 
 

 Zondag 2 september 2018 : “Oudlandpoldertocht”. 
Ingericht door Sportraad Zuienkerke. 
Afstanden : 5-7-12-18-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal  De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke. 
 

 Zaterdag 8 september 2018 : “28ste Boterronde”.  
Ingericht door de Tervaete Stappers Keiem. 
Afstanden : 7-12-16-21-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Zaal De  Loft, Fabriekstraat 1, Diksmuide. 
 

 Zondag 9 september 2018 : “12de Nazomertocht – De kust wandelt”. 
Ingericht door De Hanestappers. 
Afstanden : 7-14-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Wielingencentrum, Graaf Jansdijk, Wenduine. 
 

 Zondag 9 september 2018 : “24ste Prutsketochten”. 
Ingericht door De Textieltrekkers Vichte.  
Afstanden : 4-6-12-18-25-36-42 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : De Stringe, Ommersheimplein, Vichte. 
 

 Zaterdag 15 september 2018 : “36ste Arsebrouc-tocht”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 
Afstanden : 6-10-14-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Atheneum Jan Fevijn, Daverlostraat 132, Assebroek. 
 

 Zondag 16 september 2018 : “22ste Walhoevetocht voor het goede doel”. 
Ingericht door Walhoevestappers Westvleteren. 
Afstanden : 5-10-15-20-25-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : De Sceure, Veurnestraat 4, Oostvleteren. 
 

 Zondag 16 september 2018 : “49ste Internationale Duin- en Poldertocht”. 
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende. 
Afstanden : 6-10-15-20-25-30 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, Lombardsijde. 
 

 

 

 



 

 Zaterdag 22 september 2018 : “Wandelmarathon Nieuwpoort”. 
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort vzw. 
Afstanden : 6-9-14-18-24-30-36-42 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. 

 

 Zondag 23 september 2018 : “27ste Torenhoftocht”. 
Ingericht door Pasar Oostkamp. 
Afstanden : 7-12-20 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Koning Boudewijnschool, Maréchalstraat 48, Oostkamp. 

 

 Zondag 23 september 2018 : “42ste Tabakstocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 
Afstanden : 6-12-15-21-28-35-42 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : De Graankorrel, Magdalenastraat 29, Wervik. 

 

 Zaterdag 29 september 2018 : “Rhodesgoedtocht”. 
Ingericht door Gitse  Wandelclub Voetje Voor Voetje. 
Afstanden : 4-8-12-18-24-30 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Cultureel Centrum De Tassche, Roeselaarsestraat z/n, Ardooie. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Zondag 30 september 2018 : “Herfsttocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 
Afstanden : 4-6-11-15-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Land- en Tuinbouwinstituut, Maandagse, Oedelem. 

 

 Zaterdag 6 oktober 2018 : “Veldtocht”. 
Ingericht door Margriete Stappers. 
Afstanden : 6-9-13-16-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC De Schouw,Statiestraat 115, Lichtervelde. 

 

 Zondag 7 oktober 2018 : “16de Waterhoektocht”. 
Ingericht door De Waterhoekstappers Heestert. 
Afstanden : 4-7-14-21-30 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC Otegem, Scheldestraat 14, Otegem. 

 

 Zondag 7 oktober 2018 : “Buencamino Plus Wandeldag – De Kust wandelt”. 
Ingericht door Buencamino vzw Step Forward. 
Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Centrum De Boare, Koningsplein 1, De Panne. 

 

 Zaterdag 13 oktober 2018 : “Natuurwandeling”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 
Afstanden : 4-8-10-12-17-24 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem. 
 

 Zondag 14 oktober 2018 : “Van Sas tot Sastocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge. 
Afstanden : 7-10-15-20-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : OC Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge. 
 

 

 Zondag 30 september 2018 : “15
de

 Natuurreservatentocht -Priortrofee”. 
Ingericht door de Padstappers Geraardsbergen 

Afstanden : 7-10-14-18-22-26-32 km      (van 7u30 tot 15u). 
Start          : Werkplaatsen Derito, Hasseltkouter 57, Ophasselt 

Inschrijving zie verder in het clubblad. 
 

 

 



 Zondag 14 oktober 2018 : “35ste Zilleghemtocht”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem. 
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Spes Nostra Instituut, Pastoor Staelensstraat 4, Zedelgem. 

 

 Zaterdag 20 oktober 2018 : “Groenhovebostocht”. 
Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 
Afstanden : 7-14-18-23 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Zaal Rozendale, Rozeveldstraat 34, Torhout. 

 

 Zondag 21 oktober 2018 : “11de VIVES-Campustocht tvv. Ariane Leukemiefonds”. 
Brugse Ommeland Wandeltrofee. 

Ingericht door Brugsche Globetrotters vzw. 
Afstanden : 6-12-18-24-30-36 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : VIVES-campus, Xaverianenstraat 10, Sint-Michiels. 
 

 Zondag 21 oktober 2018 : “Jacques Breltocht”. 
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke. 
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal Edelweiss, Zandvoordeplaats 32, Zandvoorde. 
 

 Zaterdag 27 oktober 2018 : “10de Pompoentocht”. 
Ingericht door De Buskanters Houthulst. 
Afstanden : 4-6-10 km   (van 12u tot 21u). NAMIDDAG- / AVOND-TOCHT 

Start          : Markthuis, Markt 1, Houthulst. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 Donderdag 1 november 2018 : “Allerheiligentocht”. 
Ingericht door De Motestappers Koekelare. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zondag 28 oktober 2018 : “ 34ste R.B.S.-tocht” . 

Ingericht door onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS. 

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

Start          : Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem. 

 

 

 

 



MM EE DD EE DD EE LL II NN GG EE NN   
 
 
Het wordt stillaan tijd om de teugels weer in handen te nemen en schikkingen te treffen voor een volgend 
wandelseizoen. Om het geheugen wat op te frissen volgen hierna nog enkele belangrijke  
mededelingen en data om zeker te noteren in jullie agenda. 
 
 

VOLGENDE BUSUITSTAP NAAR OPHASSELT  
op 30 september om 7u30 
Er zijn nog plaatsen vrij, contacteer 
Annie Knockaert      0474/71.49.65.  
 

 
 
 

GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001188    
 
Wie een volle wandelkaart heeft houdt die best nog wat bij tot aan de volgende wandeltocht in oktober. 
Voor wie nog stempeltjes nodig heeft, dan heb je nog wel wat tijd om daar werk van te maken, want … 
 
   LET OP  : stempels van het weekend 27 en 28 oktober 2018 zijn nog geldig, later niet meer. 
 
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 8  o k t o b e r  2 0 1 8  op de RBS-tocht in Snellegem 
aan de personen die de afstempeling van de boekjes verzorgen. 
Dit is een ultieme datum, want zoals gewoonlijk kunnen we om organisatorische redenen  
na deze datum GEEN  kaarten meer aanvaarden. 
Houd dus deze datum goed in het oog zodat de laatkomers niet teleurgesteld moeten worden. 
 

Voor de volle wandelkaart van 2018 voorzien we een geschenkenbon! 
 
Wel kunnen we verklappen dat het geen korting is op het clubfeest. 
Dit mag jullie uiteraard niet beletten om toch op het clubfeest aanwezig te 
zijn op zaterdagmiddag      24 november 2018. 
De geschenkbonnen zullen uitgereikt worden op het clubfeest zelf. 
De afwezigen zullen moeten wachten tot aan de volgende wandeltocht op 
28 december of indien mogelijk zal dit door iemand van het bestuur 
bezorgd worden. 
 
 
 
 

 

 
 



WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR     ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22001188 ””   

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 2019. 
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 vrijdag 28 december 2018 in de startzaal Sarkoheem in Zerkegem. 
 
 

LL IIDDKKAAAARRTTEENN  ee nn   WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22001199   

Het lidgeld van de Rustige Bosstappers blijft voor 2019 ongewijzigd. 
 

Lidgeld:   € 12 voor volwassenen en  

                 € 10 voor kinderen tot 15 jaar, waarvan de ouders lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers. 
 
WERKWIJZE IS DEZELFDE  
Zij die al een aantal jaren aangesloten zijn weten hoe we tewerk gaan voor het innen van het lidgeld en het 
verdelen van de lidkaarten voor het komende wandelseizoen. 
Voor de nieuwelingen onder jullie volgt hierna wat tekst en uitleg. 
 
De wandelclubs kunnen het gerief voor 2019, ttz. lidkaarten en wandelkalenders, pas afhalen begin november. 
Dat wil zeggen dat wij op de RBS-tocht in oktober nog geen lidkaarten 2019 kunnen meegeven. 
 
Het lidgeld voor 2019 kan wel al betaald worden op de RBS-tocht in de startzaal De Schelpe te Snellegem. 
Trouwens de huidige lidkaart 2018 is geldig tot 31 december. Dat houdt in dat de leden tot die datum 
verzekerd zijn én lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers én van Wandelsport Vlaanderen. 
 
Voor lidkaarten en bestelling Walking in Belgium kan je later steeds terecht bij  

 
Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46) 
 
Het is ook mogelijk om je lidgeld én je “Walking in Belgium” te reserveren en te betalen via overschrijving. 
 

op rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de wandelclub  

met vermelding van :   “Lidgeld  2019 : ..... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 
 
De lidkaarten 2019 zullen op het clubfeest op zaterdag 24 november verdeeld worden.  
Wie er niet kan bij zijn zal de lidkaart kunnen afhalen of vernieuwen op de wandeltocht in december. 
 
We willen iedereen aanmoedigen om te bewegen, want dit is heel belangrijk voor lichaam en geest! 
Daarom komt er een nieuwe gekleurde wandelkaart om te laten volstempelen voor 2019. 
Deze is geldig vanaf 29 oktober 2018 tot en met de RBS-tocht in 2019, weliswaar voor degenen die hun lidgeld 
voor 2019 betaald hebben. 
 
Hoe gebruik je de wandelkaart? 
Stempels uitgereikt op alle wandeltochten uit de wandelkalender “Walking in Belgium” zijn geldig en ook de 
organisaties zoals de wandelingen in Frankrijk en Engeland. 
Mogen wij er op wijzen dat de wandelkaart van de vzw Rustige Bosstappers strikt persoonlijk is.  
Wij rekenen dan ook op de eerlijkheid van onze leden tegenover de club en tov. de andere clubleden. 
Van zodra het lidgeld voor 2019 betaald werd, worden de nieuwe wandelkaarten voor 2019 al meegegeven. 



 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001188   
 
Elk jaar in de maand november organiseren we een clubfeest waar onze leden en sympathisanten van harte 
welkom zijn. 
Dit feestje vindt al voor de 16de maal plaats in de vertrouwde zaak “Salons De Vrede” in Ichtegem waar 
zaakvoerder Eddy Van Belle voor ons een smakelijk menu heeft samengesteld. 
Het is trouwens de ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en hoe kan dit beter dan gezellig aan 
tafel met een glaasje en een lekker etentje. 
Uit ervaring van vorige jaren merken we dat iedereen graag met een groepje vrienden samen aan tafel zit. 
Daarom worden naamkaartjes geplaatst op de tafels. Hiervoor  baseren we ons op de keuzes van vorige jaren 
en stellen zo de tafels samen. Maar suggesties zijn echter steeds welkom. 
 
Prijs van dit gezellig samenzijn is dezelfde als vorig jaar nl. € 55 voor iedereen, zowel voor leden als niet-leden. 
De uitgebreide info en inschrijvingsmogelijkheden vind je verder in dit clubblad. 
Betaling kan door overschrijving op rekeningnummer van vzw Rustige Bosstappers   BE56 7795 9522 6588  

met duidelijke vermelding van “CLUBFEEST aantal personen en namen”. 
Er kan ook ingeschreven worden op de wandeltocht in Snellegem. 
 
 
 

NNAACCHHTT   vv aa nn   zz aa tt ee rr ddaa gg   2277   oo pp   zz oo nn ddaa gg   2288   OOKKTTOOBBEERR   22001188   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVAAKKAANNTTIIEEPPLLAANNNNEENN  vv oo oo rr   22001199   
 
Al vakantieplannen voor 2019??? 
Vzw Rustige Bosstappers organiseert een meerdaagse 
buitenlandse wandelvakantie in  Slowakije  
onder leiding van onze PR Johan Haegeman. 
Programma, inlichtingen en inschrijvingen 
kunnen jullie verder in dit clubblad lezen. 
 
 

 



 

 

 

DATUM  : Zondag 30 september 2018. 
 
VERTREK  : om 7u30 uur (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  -  OPHASSELT-  voor …… personen”. 
 
Voor de “15de Natuurreservatentocht – Priortrofee” 
Ingericht door de Padstappers Geraardsbergen. 
Afstanden: 7-10-14-18-22-26-32 km. 
 
 

Aandacht  :  
Mogen wij vragen om eerst 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 hun 
inschrijvingsgeld 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   :   OPHASSELT 

 



 

vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS 

wandelvakantie  Slowakije   2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kogel is door de kerk: een tweede “RBS-wandelvakantie naar Slowakije”. 
 

Na onze eerste, in 2012, zeer geslaagde en door de deelnemers zeer gesmaakte kennismaking met dit 
vroegere Oostblokland trekken we voor een tweede maal naar de Liptov regio. 
 

Deze regio van Slowakije, de mooiste van het land en met uitbreiding van het vroegere Oost- Europa, 
is in volle ontwikkeling en is zeker nog niet te toeristisch geworden ondanks de vele mogelijkheden 
die hij biedt. 
De regio is gelegen in midden Slowakije en wordt begrensd in het noorden door de Hoge Tatra, in het 
zuiden de Lage Tatra, in het westen de Westelijke Fatra en de Choc heuvels, en in het oosten de vallei 
van Poprad. 
 
WANNEER? 
Van zondag 30 juni 2019 tot en met zondag 07 juli 2019. 
 
Wie kan er mee?  
IEDEREEN, ook niet club leden of niet WSVL  leden. 
Ook niet-wandelaars kunnen er volop, genieten. 
 
PRIJS ?  
Richtprijs  is € 949,00 pp op basis van 2p kamer   Single + € 105,00. 
De prijs kan nog dalen, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
VOOR WIE CONCRETE INTERESSE HEEFT gelieve contact met me op te nemen zodat ik een zicht krijg 
hoeveel deelnemers we zouden hebben. 
 
Meer info, aangaande programma en wat inbegrepen is en wat niet, vinden jullie verder in dit 
clubblad bij het programma dat hierna beschreven wordt, evenals mijn contactgegevens. 
 
Johan Haegeman 
Penningmeester / PR 



TRANSPORT ?  VLIEGTUIG 
 
WANNEER ? 
Voor de toekomst zijn al een paar periodes met wandelgroepen 
gepland. Exacte periodes navragen bij Johan Haegeman. 
 
WIE KAN DEELNEMEN?  
Iedereen, ook andere wandelclubs en niet leden. 
 
AANTAL DEELNEMERS? 
Onbeperkt, maar met een minimum van 20. 
 
WAT KAN JE VERWACHTEN?  
Een wandelvakantie gecombineerd met bezoek aan typische plaatsen en gebouwen in de regio. De 
wandelingen gaan door zowel in de Hoge Tatra als in de Lage Tatra, de Fatra en de heuvels in de 
omgeving van onze verblijfplaats. Zie programma verder. 
 
WAT IS INBEGREPEN?  

- Vlucht heen en terug 
- Alle transfers ter plaatse in een comfortabele bus 
- Begeleiding in het Nederlands 
- Alle inkomgelden en eventuele begeleide bezoeken volgens het programma 
- Alle activiteiten zoals vlottentocht, kabelbaan, folklore-avond 
- 7 nachten halfpension in Sojka resort (ontbijtbuffet, driegangen avondmaal in buffetvorm met 

keuze uit Slovaaks, internationaal of vegetarisch menu). 
- Vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, internet 
- Moderne kamers met alle comfort 
- Lunchpakket vanaf dag 2 tem. dag 7, uitgezonderd dag 1 en 4 waar een 2-gangen lunch 

voorzien is in een restaurant. 
 

NIET INBEGREPEN : 
Dranken, persoonlijke uitgaven, vrijblijvende fooien voor chauffeur, gids(en) enz., massages of andere 
verzorgingsprocedures, eventuele toeslagen voor brandstof of bagage, 
reis- en/of annuleringsverzekering. 
 
NETTOPRIJS 
voor dit pakket, op basis van 20 deelnemers : 

bij verblijf met 2 in een 2-persoonskamer  = 949,00 € 
verblijf alleen in een 2-persoonskamer       + 105,00 €  

 
Deze prijs kan nog wijzigen, afhankelijk van het aantal 
deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe goedkoper. 

 

 

WANDELVAKANTIES 

SLOWAKIJE 
 

 



P ROG RAMMA :  

Dag 1 : Vlucht Zaventem – Wenen = OCHTENDVLUCHT. Kort bezoek aan Bratislava, transfert naar 
Sojka resort – welkomstdrink – toewijzing kamers – avondmaal – overnachting. 

Dag 2 : Na het ontbijt vertrek vanuit het hotel naar de voet van de Lage Tatra, met als eindpunt een 
naburig dorp en terug naar ons resort – avondmaal – overnachting 

Dag 3 : Ontbijtbuffet en per autocar naar Ruzomberok. Wandeling in de Fatra, naar een door Unesco 
beschermd bergdorpje – pick-nick en via volkstuintjes terug naar beginpunt. Terug naar ons resort – 
avondmaal – overnachting. 

Dag 4 : Ontbijtbuffet. Gevarieerde uitstap dag. 
Vlottentocht op de Orava-rivier. Bezoek aan de 
gelijknamige burcht. Na de lunch naar het openlucht 
museum van Zuberec waar we tweehonderd jaar terug 
keren in de tijd in een mooi en natuurlijk kader. 
Terug naar Sojka – avondmaal – overnachting. 

Dag 5 : Ontbijtbuffet. Vervoer naar Prosiek, ons 
vertrekpunt voor de “Canyon wandeling” Vandaag wandelen we door 3 verschillende landschappen, 
een canyon, een bergweide en via een beukenbos naar ons eindpunt.  
Terug naar ons resort – avondmaal - overnachting. 

Dag 6 : Ontbijtbuffet. Transport met onze vertrouwde autocar naar de kabelbaan die ons naar de 
toppen van de Lage Tatrabergen brengt. Terug naar Sojka voor een typische folklore avond met 
maaltijd, lokale muziek en zang - overnachting 

Dag 7 : Ontbijtbuffet . Vervoer richting Hoge Tatra gebergte, waar we van aan het gletsjermeer 
Strbske Pleso naar het hoger gelegen bergmeer van Popradske Pleso en terug wandelen via een 
“symbolisch kerkhof”. Terug naar ons resort – avondmaal – overnachting 

Dag 8 : Ontbijtbuffet . Terugreis. Na een aangename kennismaking met deze onbekende bestemming 
verlaten we Slowakije en gaat het terug huiswaarts. Terugvlucht. 
De dagen kunnen gewisseld worden ingevolge onvoorziene omstandigheden en de weersgesteldheid. 
 

Deze reis wordt verzorgd in samenwerking met CTT Travel – Dottenijs Lic: A6259 en 
Sojka resort – Malatiny – Slowakije. 
 
 
VOOR MEER INLICHTINGEN: 

HAEGEMAN Johan  

Penningmeester / PR RBS vzw – 5178 

Johan.haegeman@telenet.be 

Telefoon: 050/81.21.08 

Mobile: 0497/87.62.21 
 
 
  

 

mailto:Johan.haegeman@telenet.be


 

DATUM  : zaterdag 24 november 2018 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   maandag  12 november 2018 
 

Via overschrijving op rekening  BE56 7795 9522 6588  -  vzw Rustige Bosstappers 

en met duidelijke vermelding van “CLUBFEEST   +   naam  .”. 
 
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 
~ 

Buffet van koude voorgerechten en salades 
~ 

Soepbar 
~ 

Varkenshaasje-varkenswangetjes 

in Keytebier, opgesmukt met 

dagverse groeten en kroketten 
~ 

Dessertbord 
~ 

Koffie  

PRIJS 

  
55 €  

 

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

 

 

Witte, rode wijn, water en frisdrank 

aan tafel inbegrepen. 

 
 

  


