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

27   28 oktober 2018 

 



Beste wandelvrienden  
 

Na een fantastische zomer met tot nu toe zomerse temperaturen, kondigt de herfst zich op 

kousevoeten aan. En met de intrede van het winteruur is het nu zeker een feit dat we onze winter 
kledij en winter wandelschoenen uit de kast zullen moeten halen. 

Maar ja, elk seizoen het wel zijn charmes. 
Toch zullen we niet nalaten om op stap te gaan tijdens wandeltochten die ik voor november en 

december uit de “Walking in Belgium” geselecteerd heb. 

 
 

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

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

 Vrijdag 2 november 2018 : “De Zilveren Vloot”. 
Ingericht door S-SPORT wandelclub Brugge. 
Afstanden : 8-12-16-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Refter K.T.A. Brugge, Rijselstraat 7, Sint-Michiels. 
 

 Zaterdag 3 november 2018 : “1ste Herfsttocht”. 
Ingericht door Tervaete Stappers Keiem. 
Afstanden : 7-12-16-21 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC Ter Zaele, Hendrik Consciencestraat 7, Beerst. 
 

 Zondag 4 november 2018 : “45ste Canadese Bevrijdingsmars”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist. 
Afstanden : 8-13-18-33 km   (van 10u tot 14u). 

Start          : Verwarmde tent, Alfred Verweeplein 1, Knokke Heist. 
 

 Zondag 4 november 2018 : “28ste Brigandtrotterstocht”. 
Ingericht door De Brigandtrotters. 
Afstanden : 6-12-18-21-28-35 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Evenementenhal Sportstadion, Bollewerpstraat 92/A, Ingelmunster. 
 

 Zaterdag 10 november 2018 : “Wandel Mee Dag”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 4-6-9-12-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcafé, Lindestraat 17, Aalter. 
 

 Zondag 11 november 2018 : “Hellegattocht”. 
Ingericht door de Heuvellandstappers. 
Afstanden : 5-12-16-22-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC De Fontein, Dikkebusstraat 30, Heuvelland. 
 

 Zondag 11 november 2018 : “Lakebosschentocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Ridefort, Sportstraat 2, Ruddervoorde. 
 

 Zaterdag 17 november 2018 : “37ste Sint-Elooiwandeltocht - Brugse Ommeland Wandeltrofee”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 
Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem. 
 

 Zondag 18 november 2018 : “Lippensgoedtocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 
Afstanden : 4-6-11-15-21 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : Parochiaal Centrum ’t Bulscampvelt, Wingensestraat 2, Hertsberge. 

 

 

 



 

 

 

 Zondag 18 november 2018 : “21ste Vredestocht”. 
Ingericht door Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, Oostnieuwkerke. 

 

 Zaterdag 24 november 2018 : “27ste Bruges by Nicht – 1ste luik van de Vierkunststedentrofee”. 
Ingericht door De Frisse Stappers Brugge. 
Afstanden : 6-9-12-15 km   (van 15u tot 21u).  AVONDWANDELING 
Start          : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, Sint-Michiels. 

 

 Zondag 25 november 2018 : “29ste Stormtocht – De Kust wandelt”. 
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge. 
Afstanden : 8-15-21 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Sint-Pieterscollege, Weststraat 86, Blankenberge   

LET OP dit is een GEWIJZIGDE STARTPLAATS !!! 
 

 Zondag 25 november 2018 : “Brandweertocht”. 
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke.  
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 6, Zonnebeke. 
 

 Zaterdag 1 december 2018 : “Dijkentocht”.  
Ingericht door De Motestappers Koekelare. 
Afstanden : 5-10-13-17-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : OC Moere, Molenstraat 30, Moere. 
 

 Zondag 2 december 2018 : “21ste Poldertocht”. 
Ingericht door Spoetnikstappers. 
Afstanden : 7-14-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Rijksbasisschool, Diksmuidestraat, Slijpe. 
 

 Zondag 2 december 2018 : “Kerstmarkttocht Dominiek Savio”. 
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje Gits. 
Afstanden : 4-6-12-20 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, Gits. 
 

 Zaterdag 8 december 2018 : “Last Post- en Kerstverlichtingstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge. 
Afstanden : 6-8-10-18 km   (van 10u tot 18u).  
Start          : Zaal De Fenix, Leopold III-laan 16, Ieper. 
 

 Zondag 9 december 2018 : “Wintertocht – Brugse Ommeland Wandeltrofee”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

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

 Zondag 9 december 2018 : “De Hoge Blekkertocht”. 
Ingericht door Wandelclub De Duintrappers Westende. 
Afstanden : 6-10-18-22-30 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal De Kerkepanne, Strandlaan 128, Koksijde. 
 

 Zaterdag 15 december 2018 : “Moezelwijntocht”. 
Ingericht door ’t Wandel Voetje. 
Afstanden : 4-6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Zaal De Kring, Hugo Verriestlaan 16, Ledegem. 
 

 

 



 

 Zondag 16 december 2018 : “Eindejaarstocht”. 
Ingericht door Wandelclub De Marktrotters Herne. 
Afstanden : 4-6-10-15-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Scholen H. Harten, Onderwijslaan 4, Ninove. 
 

 Zondag 16 december 2018 : “11de Wandeltocht Oostende met Kerstlicht”. 
Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende. 
Afstanden : 6-12-18 km   (van 10u tot 19u). 

Start          : Polyvalente zaal ’t Bosjoenk, Zinnialaan 1, Oostende. 
LET OP dit is een GEWIJZIGDE STARTPLAATS !!! 

 

 Zaterdag 22 december 2018 : “Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer”. 
Ingericht door Brugsche Globetrotters. 
Afstanden : 6-11-15-20 km   (van 9u tot 17u). 

Start          : Refter KTA, Rijselstraat 5, Sint-Michiels. 

 

 Zondag 23 december 2018 : “24ste 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 23 december 2018 : “Kersttocht”. 
Ingericht door De Heuvellandstappers. 
Afstanden : 5-7-10-13-20 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC Klaverhulle, Schoolstraat 12/B, Wijtschate. 

 

 

 Zondag 30 december 2018 : “Hooggoedwandeling”. 
Ingericht door de Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 4-6-9-12-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum, Lindestraat 17, Aalter. 
 

 Zondag 30 december 2018 : “Rodeneuzentocht”. 
Ingericht door Velodroomvrienden Moorslede. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52, Moorslede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 28 december 2018 : “In den doenkere zeswekentocht”. 
Ingericht door  onze eigen RUSTIGE BOSSTAPPERS. 
Afstanden : 4-6-8-10-12-14-18 km   (van 7u tot 14u). 
Start          : Zaal Sarkoheem, Sarkoheemstraat 4, Zerkegem. 
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GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001188    
 
Sommige wandelaars hebben al een tijd geleden hun volle wandelkaart afgegeven. 
Maar er zijn er die nog een extra inspanning moesten doen om toch maar een volle wandelkaart te hebben.  
We kunnen echter geen uitzonderingen maken en we verwachten de volle kaarten ten laatste  
zondagavond 28 oktober 2018 ter gelegenheid van onze “34ste R.B.S.-tocht” in Snellegem. 
Dit kan aan de mensen die aan de stand “winkel” en “afstempeling” zitten. 
 
   dus  : stempels van het weekend 27 en 28 oktober 2018 zijn nog geldig. 
 
Dit is een ultieme datum, want zoals voorgaande jaren kunnen we om organisatorische redenen 
na deze datum GEEN  kaarten meer aanvaarden. 
 

Voor de volle wandelkaart van 2018 voorzien we een 
geschenkenbon!  
 
Soort bon zal nog niet bekend gemaakt worden.  
We houden van verrassingen en houden er de spanning 
nog wat in. 
De mensen die op het clubfeest aanwezig zijn, zullen als 
eersten hun bon in handen krijgen. De anderen zullen nog 
wat geduld moeten hebben en wachten tot aan de 
volgende wandeltocht op 28 december.  
Het kan ook wel gebeuren dat iemand van het bestuur  
de geschenkenbon zal bezorgen. 
 
 
 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001188   
 
zaterdagmiddag 24 november 2018 om 12 uur in Salons “De Vrede” in Ichtegem. 
 
Dit werd in het vorige clubblad al uitvoerig omschreven.  
Toch vinden jullie nog eens alle info, zoals menu, inschrijving en betalingsmogelijkheden verder in het clubblad. 
 
De prijs voor dit jaar bedraagt € 55  
voor iedereen, voor zowel leden als niet-leden. 
 
Zoals vorige jaren wil Annie zich ontfermen om de mensen een 
plaats aan de tafel aan te duiden. 
Indien jullie voorkeur hebben om bij bepaalde mensen aan tafel 
te zitten of indien je problemen hebt met bepaalde personen, 
mogen jullie die gerust laten weten.  
Stuur ons een mailtje en we proberen aan jullie wensen te 
voldoen. 

knockaert.annie@telenet.be 
devisch-mp@belgacom.net 

 

 

mailto:knockaert.annie@telenet.be
mailto:devisch-mp@belgacom.net


LL IIDDKKAAAARRTTEENN  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. 
 
 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22001199  

 
Iedereen weet ondertussen wel dat bewegen heel belangrijk is voor zowel lichaam en 
geest en daarbij zijn 10.000 stappen per dag een maatstaaf. Als wandelclub motiveren 
we onze leden met een spaarkaart die goed is voor 25 stempels. Deze kaart is geldig 
vanaf 29 oktober 2018 tot en met 27 oktober 2019, weliswaar voor degenen die hun 
lidgeld voor 2019 al betaald hebben. 
Stempels uitgereikt op alle wandeltochten uit de wandelkalender “Walking in Belgium” 
zijn geldig en ook van organisaties zoals wandeling in Frankrijk en Engeland. 
Mogen wij er op wijzen dat deze spaar/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. 
Bij betaling van het lidgeld 2019 worden de nieuwe wandelkaarten voor 2019 wel meegegeven. 
 
 

TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   LLIIDDGGEELLDD   22001199   dd oo oo rr   MMUUTTUUAALLIITTEEIITT    
 
Iedereen die aangesloten is bij een sportvereniging kan zijn lidgeld geheel of gedeeltelijk terug vorderen bij zijn 
mutualiteit. 
Hiervoor krijgen de leden na eind november bij hun lidkaart ook een ondertekend attest dat ze aangesloten zijn 
bij de Rustige Bosstappers Jabbeke. 
Deze attesten worden per lid opgemaakt. Er moet wel nog een klevertje van je mutualiteit opgekleefd worden. 
Let op:  pas nà 1 januari 2019 indienen bij het ziekenfonds. 

 



WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR     ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22001199 ””   

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 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. 
 
 
 

EERREECCLLUUBB   WWaannddee ll ss pp oo rr tt   VV ll aa aa nndd ee rr ee nn   
 
Voor de viering van de verdienstelijke wandelaars is niets veranderd. 
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 worden verdienstelijke wandelaars opgenomen in de ereclub van 
Wandelsport Vlaanderen vzw.  
Alle leden-wandelaars die in de loop van 2018 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. 
Wel dienen we te vermelden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen ofwel het aantal km of 
het aantal tochten. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 24 januari 2019 worden de verdienstelijke wandelaars door WSVL 
uitgenodigd voor een gratis etentje en ontvangen er ter gelegenheid van hun prestaties, een ereteken. 
Dus begin almaar 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 WSVL (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 5 december 2018. 

 
 
 

TTEERRUUGGBBLLIIKK   oo pp   WWAANNDDEELLTTOOCCHHTT   IINN  KKEENNTT  
 
Op 8 september 2018 en dat al voor de 22ste keer trokken 52 goedgezinde RBS’ers naar het Graafschap Kent om 
er aldaar te gaan wandelen. 
Het Kentteam bestaande uit Greta, Christine, Daniël, Eric, Michel en Patrick hebben dat weer voortreffelijk 
georganiseerd. 
Verder in dit clubblad kunnen jullie de bevindingen van een paar wandelaars lezen die alvast uitkijken naar een 
volgende edite. 
 
 
 

WWAANNDDEELLEERRVVAARRIINNGGEENN  
 
Wie leuke wandelervaringen heeft mag die gerust op papier zetten en mij doorsturen om in het clubblad te 
publiceren. 
 

mailto:marleen.e.dhondt@gmail.com


 

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 4 waar een 2-gangen lunch voorzien 

 is in een restaurant. 
 

NIET INBEGREPEN : 
Dranken, lunch dag 1, 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. 

 
 

  



Voor ons was het zeker een meevaller, niet alleen omdat we elk een fl es cava mochten ontvangen voor onze tiende 
deelname,maar ook door de goede organisatie, het wandeltempo, de bezienswaardigheden met uitleg, de route, 
de drankgelegenheden die verzorgd waren en ook de stiptheid van de deelnemers.
De sanitaire stop op de bus was voor enkele misschien wat minder ,hoewel er degelijke plaatjes aanwezig waren in 
de natuur om het wat vlo er te laten lopen.

Gilbert en Gine e Dejonghe

We laten eerst de pechvogel van de dag, Eric BAES, aan het woord ....

Inderdaad, in de loop van de Chillenden – Tilmanstone lus, ben ik , met gelukkig mijn mutsje op, tegen een uitstekende boomtak gebotst. Wij wandelden “ à la fi le indienne”. 
Gevolg een vrij grote hoofdsnijwonde, mutsje met bloed bedekt .... Zo’n wonde heeft een nogal overdreven bloedig uitzicht, maar pijnlijk was het wel.
Dadelijk werd ik geholpen door een medewandelaar-verpleegster die uit haar tas een verband, pleisters en een schaar toverde. 
Hiervoor nogmaals : mijn oprechte dank.
In de apotheek te Eastry , en maandag te Sint-Michiels werd ik verder geholpen, met beterschap voor gevolg.
Uiteraard doet het af en toe pijn, maar alles evolueert goed.

De tocht in Kent is zeer goed verlopen. De voorbereiding is grondig gebeurd. De uitleg ter plaatse (kerkbouw, mijnexploitatie, proefboringen tunnel, ...)
zeer goed. Heel wat nieuwe enthousiaste  “jongere” mede-stappers gezien. Iedereen was stipt op tijd, en zelfs de zon liet de inrichters niet in de steek.
Een goed idee dat je na de tweede lus kon afhaken, en de bus je terugbracht naar Eastry.
Ik meen dat een tiental daarvan gebruik hebben gemaakt. Vermoeid ... of een boomtak ? 

P.S.  Er was geen schade aan de boom, geen ongerustheid nopens aangebrachte schade of bij uitbreiding een diplomatiek incident. 
Eric Baes

8 september 2018

Wandeling Eastry - Chillenden - Tillmanstone - Eastry (Kent)

Met 52 wandelaars (helaas 1 p ziek) trokken we voor de 22ste keer naar het graafschap Kent.
Het was de tweede organisatie van het nieuwe Ken eam, en opnieuw leek het een voltreff er te zijn. 
De weergoden waren ons opnieuw goed gezind, en op een bewolking na konden we spreken van een 
schi erende wandeldag.

Een ongevalletje met een hoofdkwetsuur werd deskundig opgevangen door ons medisch team, 
en waarvoor de betrokkene ons in zijn commentaar zeer dankbaar was.

Iedereen kijkt uit naar de 23ste tocht in 2019, die als de Brexit geen roet in het eten gooit, 
vast en zeker zal doorgaan.

Tot de volgende keer ... 

Wij hebben genoten van een prachtige wandeling in Kent. 
Bedankt dat we erbij mochten zijn .
Negatief commentaar hebben wij zeer zeker niet, 
alles is vlot verlopen voor ons. 

Sandra en Kelly Dekeyzer

-Daniel: 1 woord volstaat voor je werk: PERFEKT.
-Greta: Prachtig opzoekingswerk en zeer goed naar buiten gebracht. Profi ciat.-
-Patrick: Mijn eerste speech was in t’begin een sto erende situatie, nadien wel iets beter na het drinken van een Guines, maar je ziet wel elk 
zijn taak. Ook jij verdient een dikke pluim, al je administratief werk was in de perfectie geregeld, nergens hebben wij een probleem gehad.
-Michel: Ook jij hebt tijdens de wandeleling je steentje bijgedragen , bewust of onbewust, maar wel door je afstoppingswer achteraan. 
Hierdoor konden we zeer goed ons vooropgestelde tijdschema volgen en intact houden. Ook een dikke Merci.
-Conclusie: Perfect geslaagde uitstap in Kent, alles voor herhaling vatbaar en hopelijk kunnen we zo verder doen ( als de Engelsen hun ver-
stand gebruiken nl. VISUM )

Eric en Christine Vermote

Leuke dag, Via veel bos- & veld-
wegeltjes, Overwegend onver-
hard, Mooie uitzichten, Tiptop 
rondleiding, Profi ciat aan het 
volledige team was een mooie 
wandeling zoals we ze graag 
hebben, Doe zo verder !!!!!!

Dirk en Larissa Cornelis

Alles is vlot verlopen, de wandelingen waren goed voorbereid en er was ook gedacht aan de minder sportieve mensen.
Ik heb geen negatieve ervaringen. Misschien wel een tip : kan je de dag zelf niet de pub verwi igen dat er volk komt ? Ik denk dat dit voor hen ook aangenaam zou zijn. In de laatste 
pub in Eastry ben ik toevallig een halfuur voor onze afspraak eens binnen gegaan in de beergarden en de landlady nodigde ons meteen uit om binnen te komen. Ik heb dan gezegd 
dat ik een halfuur later zou terug komen samen met de groep van de bus.
Nadien is de landlady bij ons gekomen en heeft mij wel uitdrukkelijk bedankt dat ze dat op voorhand wist , zo had ze nog de tijd om zich klaar te maken .

Bernade e Taveirne

Het was de eerste keer dat ik met jullie naar Kent mee was. 
Ik was er al meerdere keren, het laatst een 8 jaar geleden. 
Ik vond het een goede organisatie dat goed voorbereid was. 
Wat negatief was? Dat het een erg lange dag was, maar wat doe je daar aan. 
Misschien eens daar een dagje slapen en er een tweedaagse van maken...... . 
Maar ik weet zelf ook niet waar je daar 45 man herbergt. 
Die plaspauze op de bus na de tweede wandeling duurde mij te lang. 
Ik kreeg het echt koud bij het wachten. Als vrouwen een toilet zien moeten ze 
allemaal plassen....., best dat ik maar één vrouw heb. 
In ieder geval, als het mogelijk is, ben ik terug bereid volgend jaar de wandeling 
met jullie over te doen. 

Noël Vanhoorickx

“It was a nice day “.
Vlo e busreis en overvaart (zonder lange wach ijden), schi erende white Cliff s of Dover 
bij aankomst, mooie landschappen, co ages zoals in Midsummer murders, oude kerken en 
oeroude bomen, pubs, goede leiding en begeleiding.  Dank aan het Ken eam. 
Francine Vanbelle

De wandeling op zich was zeer mooi en aangenaam.
Enige negatieve was dat in het begin het tempo zeer laag lag.
Verstaanbaar met zo’n grote groep , maar beterde wel na een paar kilometer.
 Peter Daneel

Voor  ons was het de eerste keer Engeland .
Wij vonden het super gaan volgende keer weer mee als het past en lukt. 
Alles positief. Voor ons was het juist iets minder voor die kerkjes te bezoe-
ken mits we daar niet in geintresseerd zijn, maar stoorde ons niet respect 
voor iedereen. En zeker een dikke duim voor de inrichting en voor de mensen 
die ons de weg leiden. 

jan Vanstechelman

De wandeling in Kent is zeer goed 
verlopen. Het was een prachtig afwis-
selend parcours. We hadden geluk met 
de wach ijden aan de boot. Zowel op 
de heen- als op de terugreis hebben we 
hierdoor geen tijd verloren.

Carinne Busschaert

Even een korte mail met hartelijke dank. 
Jullie en jullie mede-spoorzoekers hebben 
ons weer een fi jne en sportieve dag in Kent 
gegeven. Ik heb er geen negatieve opmerkin-
gen. Wie er wel heeft, zou eerst zelf eens zo 
een dag moeten organiseren en dan oorde-
len.  Dus een geslaagde dag.

Annagret Kütsch

Alles was okee !!!                                                                                                                 Rik Zwertvagher


