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Beste wandelvrienden  
 

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een leuke vakantieperiode. 
Het was een zomer die verschillende keren records heeft verbroken en  

soms wel een beetje té warm was 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. 

 
 

• Zondag 1 september 2019 : “31ste Stoomtuigwandeling”.  
Ingericht door Wandelclub Voetje voor Voetje. 
Afstanden : 4-6-10-16-21-30 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Sporthal Ogierlande, Torhoutstraat 6, Gits. 
 

• Zondag 1 september 2019 : “Oudlandpoldertocht”. 
Ingericht door Sportraad Zuienkerke. 
Afstanden : 5-6-12-18-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Zaal De Bommel, Doelhofstraat 26, Nieuwmunster. 
 

• Zaterdag 7 september 2019 : “Elfbergentocht”. 
Ingericht door De Heuvellandstappers. 
Afstanden : 7-10-15-20-25-33-42-50 km   (van 6u tot 15u). 

Start          : OC Utendoale, Sulferbergstraat 11, Westouter. 

 
• Zondag 8 september 2019 : “12de Nazomertocht – De Kust Wandelt”. 
Ingericht door De Hanestappers. 
Afstanden : 7-14-21 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Wielingencentrum, Graaf Jansdijk, Wenduine. 

 
• Zondag 8 september 2019 : “25ste Prutsketochten”. 
Ingericht door De Textieltrekkers Vichte. 
Afstanden : 4-6-12-18-25-36-42-60 km   (van 6u tot 15u).Start          : 

De Stringe, Ommersheimplein,Vichte. 

 
• Zaterdag 14 september 2019 : “29ste Boterronde”. 
Ingericht door De Tervaetestappers Keiem. 

Afstanden : 4-8-12-16-21-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Zaal De Loft, Fabriekstraat 1, Diksmuide. 

 
• Zondag 15 september 2019 : “24ste Kroenkel door autoloze zondag”. 
Ingericht door Brugsche Globetrotters. 
Afstanden : 6-11-15-18-21-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge. 
 Andere startplaats dan in de Walking in Belgium. 

 
• Zondag 15 september 2019 : “50ste Intern. Duin- en Poldertocht” – De kust wandelt 
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 21 september 2019 : “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 22 september 2019 : “28ste Torenhoftocht”. 
Ingericht door Pasar Oostkamp. 

Afstanden : 7-12-20 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Polyvalente zaal van Oostcampus, Siemenslaan 1, Oostkamp. 

 

• Zondag 22 september 2019 : “West-Vlaanderen Wandelt –  

43ste Tabakstocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 
Afstanden : 6-12-15-21-28-35-42 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Sportzaal De Pionier, Gosserieslaan, Wervik. 

 

• Zaterdag 28 september 2019 : “Wandelmarathon Nieuwpoort”. 
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort. 
Afstanden : 6-9-14-18-24-30-36-42 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Feestzaal van de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. 

 

• Zondag 29 september 2019 : “Kortrijk in ‘t Groen”. 
Ingericht door Natuurtuin Gilbert Desloovere. 
Afstanden : 3-6-11-16 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : Freinetschool De Baai Kortrijk, Baaistraat 10, Kortrijk. 
 

• Zondag 29 september 2019 : “Rhodesgoed wandeldag”. 
Ingericht door De Wandelende Pekkers   Nieuwe wandelclub. 
Afstanden : 4-7-10-17 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Brasserie Rhodesgoed, Rhodesstraat 2 8870 Kachtem. 
Inschrijvingsgeld: €5 voor leden - €7 niet-leden. 

 

• Zondag 29 september 2019 : “Stadenbergtocht”.   Annulatie tocht  
Door ontslag van wandelclub De Staense Stappers zullen hun toekomstige geplande tochten  

op 29/09 en 17de Herfsttocht op 23 oktober niet meer doorgaan. 
(zie last minute berichten op website Wandelsport Vlaanderen). 

 

• Zaterdag 5 oktober 2019 : “Veldtocht”. 
Ingericht door De Margrietestappers. 
Afstanden : 6-9-13-16-24 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde. 

 

• Zondag 6 oktober 2019 : “Tweedaagse v/d Westkust – De Kust Wandelt”. 
Ingericht door Buencamino vzw Step Forward. 
Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : De Boare, Koningsplein 1, De Panne. 

 

• Zondag 6 oktober 2019 : “16de Waterhoektocht”. 
Ingericht door de Waterhoekstappers Heestert. 
Afstanden : 4-7-14-21-30 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : OC Otegem, Scheldestraat 14, Otegem. 

 

• Zaterdag 12 oktober 2019 : “Natuurwandeling”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 
Afstanden : 4-6-10-15-17-23 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Cultureel Centrum De Ster, Engelstraat 54, Ichtegem. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Zaterdag 12 oktober 2019 : “Najaarstocht”. 
Ingericht door de De Bollekens Rotselaar 
Afstanden : 4-6-10-12-16-20 km      (van 7u tot 15u). 

Start          : Monfortcollege, Aarschotsesteenweg 39, Rotselaar 

Inschrijving zie verder in het clubblad.  



 

• Zondag 13 oktober 2019 : “Van Sas tot Sas tocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nooit Moe Boezinge. 
Afstanden : 7-10-15-20-25 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC Ten Vrielande, Brugstraat 27, Boezinge. 

 
• Zondag 13 oktober 2019 : “36ste Zilleghemtocht”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 
Afstanden : 4-6-12-18-21-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 8, Zedelgem. 

 

• Zaterdag 19 oktober 2019 : “Groenhovebostocht”. 
Ingericht door Nacht van Vlaanderen Torhout. 
Afstanden : 7-14-18-23 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Zaal Rozendale, Rozeveldstraat 34, Torhout. 

 

• Zondag 20 oktober 2019 : “12de Vives-Campustocht”. 
Ingericht door Brugsche Globetrotters. 
Afstanden: 6-12-18-24-30-36. km   (van 8u tot 15u). 
Start          : VIVES-Campus, Xaverianenstraat 10, Sint-Michiels. 

 

• Zondag 20 oktober 2019 : “2de Rondom Kaasdorp Passendale”. 
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke. 
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7, Passendale. 

 

• Zaterdag 26 oktober 2019 : “Herfsttocht”. 
Ingericht door Wandelclub De Westhoekstappers. 
Afstanden : 7-14-21 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Ontmoetingscentrum Voormezele, Voormezeledorp 8, Voormezele. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

• Vrijdag 1 november 2019 : “Allerheiligentocht”. 
Ingericht door de Motestappers Koekelare. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

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

 

 
 
 
 
 

 
 

• Zondag 27 oktober 2017 : “35ste R.B.S.-tocht”. 
Ingericht door onze eigen vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS. 
Afstanden : 4-7-13-21-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Vrije Tijdcentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, Jabbeke. 
  (sporthal) 



 

MM EE DD EE DD EE LL II NN GG EE NN   
 
 
Gedaan met vakantie en genieten van de zomerse temperaturen. 

Het wordt stillaan tijd om de teugels weer in handen te nemen en schikkingen te treffen voor de start van 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 ROTSELAAR !!!!!! 
 
Op zaterdag 12 oktober om 7u30  (parking VBS De Klimtoren, Kapellestraat) 
Er zijn nog plaatsen vrij, contacteer 
Annie Knockaert      0474/71.49.65.  (zie verder in het clubblad) 

 
 
 

WWAANNDDEELLIINNGG  IINN  KKEENNTT   (( EE nn ggee ll aa nndd ))      Nog plaatsen vrij  
 

Gaat door op zaterdag 21 september 2019.  

Het Kentteam, Greta, Christine, Daniël, Eric, Michel en Patrick verzorgen deze uitstap. 
Verder in het clubblad info en contactgegevens van het Kentteam. 
 
 
 

GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001199    
 
Wie al een volle wandelkaart heeft, houdt die best nog wat bij tot aan de volgende wandeltocht in oktober. 

Voor wie nog stempeltjes nodig heeft, heb je nog even de tijd om daar werk van te maken, want … 
 
➢➢   LET OP  : stempels van het weekend 26 en 27 oktober 2019 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 nd a g a v o n d  27  o k t o be r  2 01 9   

op de RBS-tocht die deze keer start in het Vrije Tijdscentrum in Jabbeke. 
De volle wandelkaarten mag je afgeven aan de personen die de boekjes 

afstempelen en verantwoordelijk zijn voor de clubwinkel. 

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 2019 voorzien we een geschenkenbon! 
 

Maar nog wat geduld, want we zullen nog niet verklappen wat, waar of hoe. 
Wel een tipje van de sluier oplichtenn: het is geen korting op het clubfeest, maar dat kon je wel al vermoeden 

zeker. 
 

Dit is echter geen reden om thuis te blijven en dit mag jullie natuurlijk niet beletten  
om toch op het clubfeest aanwezig te zijn  

op zaterdagmiddag 23 november 2019. 

De geschenkenbonnen zullen uitgereikt worden op het clubfeest zelf. 
De afwezigen zullen moeten wachten tot aan de volgende wandeltocht op 27 december of  

mogelijks zal iemand van het bestuur deze bezorgen. 

 



WWAANNDDEELLKKAALLEENNDDEERR     ““WWAALLKKIINNGG   ii nn   BBEELLGGIIUUMM  22002200 ””   
 

De aankoopprijs blijft ongewijzigd :  € 8. 

 
Zoals vorige jaren kan je de nieuwe wandelkalender “Walking in Belgium” reserveren èn betalen.  

Dit kan je het best doen bij het vernieuwen van het lidgeld 2020. 
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 27 december 2019 in de startzaal Sarkoheem in Zerkegem. 

 
 
 

WWAANNDDEELLSSPPOORRTT   VVLLAAAANNDDEERREENN  vv zzww   
 

Zoals alle wandelclubs in het Vlaamse landsgedeelte, zijn ook wij aangesloten bij vzw Wandelsport Vlaanderen 
waarvan de kantoren gevestigd zijn in Maldegem. 

Wandelsport Vlaanderen organiseert in het voor- en het najaar een regionale vergadering per provincie en  

nog 2 x per jaar een algemene vergadering in de hoofdzetel. 
De clubbesturen worden verzocht op deze regionale vergaderingen aanwezig te zijn. Voor de provincie West-

Vlaanderen vindt die plaats in Ardooie. Hier worden de wandelclubs ingelicht over de beslissingen die genomen 
werden in de algemene vergadering. Vooraf krijgen we bij de uitnodiging ook de dagorde van deze vergadering 

zodat de clubbesturen op de hoogte zijn van wat er allemaal beslist is. Zo kunnen zij bij niet-akkoord met 

bepaalde beslissingen hun mening of ongenoegen uiten. 
Wat steeds op de dagorde staat zijn de financiële bijdragen die de clubs moeten overmaken aan WSVL, zoals: 

Doorstorten lidgeld van de leden (voor2020 is dit per lid €12) 
Jaarlijkse vaste bijdrage als club 

Bijdrage per ingeschreven deelnemer die op onze wandeltocht komt wandelen. 

 
NIEUW ivm de lidkaarten: 

 

Aan de inschrijvingstafel, waar de lidkaarten gescand worden, heeft iedereen al eens de opmerking gekregen 
dat het niet lukt om de barcode van zijn/haar kaart te scannen, dit wegens de slechte kwaliteit van de inkt 

waarmee de lidkaarten geprint werden. 
Om dit probleem te vermijden lanceert Wandelsport Vlaanderen een nieuw soort lidkaart. Deze is niet meer op 

gewoon papier maar zal een pvc-lidkaart zijn ter grootte van een bankkaart. 
Deze kaart zal 2 jaar gebruikt worden in plaats van nu elk jaar een nieuwe kaart 

Bij betaling van het lidgeld 2020 wordt deze kaart geactiveerd en is ze geldig tot 31 december 2020. 

Vanaf oktober 2020 bij betaling van lidgeld 2021 zal deze kaart opnieuw geactiveerd worden en verder 
bruikbaar zijn voor heel 2021. 

Op deze kaart staat geen adres van het lid meer. Toch moeten alle wijzigingen aan adres of andere persoonlijke 
gegevens wel doorgegeven worden aan iemand van het bestuur zodat dit ook kan overgemaakt worden naar 

Wandelsport Vlaanderen (dit is nodig voor de verzekeringen en het opsturen van documenten). 

 
 
 

NNAACCHHTT   vv aa nn   zz aa tt ee rr ddaa gg   2266   oo pp   zz oo nn ddaa gg   2277   OOKKTTOOBBEERR   22001199   
 
 
 
 
 
 
 

 



LL IIDDKKAAAARRTTEENN  ee nn   WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22002200   
 

Gezien de bijdage die we voor 2020 moeten doorstorten €12 bedraagt (dit is het lidgeld dat door jullie tot nu toe 

betaalden) zien wij ons genoodzaakt om voor het lidmaatschap van 2020 het lidgeld te verhogen. 
 

Lidgeld:  € 15 voor volwassenen 

€ 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 bij vzw Rustige Bosstappers 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 2020, ttz. lidkaarten en wandelkalenders, pas afhalen begin november. 
Dat wil zeggen dat wij op de RBS-tocht in oktober nog geen lidkaarten 2020 kunnen meegeven. 

 
Het lidgeld voor 2020 kan wel al betaald worden op de RBS-tocht in de startzaal Vrije Tijdscentrum te Jabbeke. 

De huidige lidkaart 2019 is geldig tot en met 31 december 2019 (deze datum staat onderaan op de lidkaart). 

Na deze datum is de kaart NIET meer geldig en zal je, indien je lidgeld nog niet betaald is, geen korting meer 
ontvangen op de wandeltochten. Dat wil zeggen 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 nà de RBS-tocht, 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  2020 : ..... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 

 
De lidkaarten 2020 zullen op het clubfeest op zaterdag 23 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 spaar/wandelkaart om te laten volstempelen voor 2020. 
Deze is geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met de RBS-tocht in 2020, weliswaar voor degenen die hun lidgeld 

voor 2020 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 2020 betaald werd, worden de nieuwe wandelkaarten voor 2020 al meegegeven. 
 

 

 
 



 

 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001199   
 

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 17de keer plaats in de vertrouwde zaak “Salons De Vrede” in Ichtegem waar 

zaakvoerder Eddy Van Belle voor ons een heerlijk menu samenstelt. 
Het is trouwens de ideale gelegenheid om elkaar te leren kennen en hoe kan dit beter dan gezellig aan tafel met 

een glaasje en een lekker etentje, want dat praat veel gemakkelijker. 

Uit ervaring van vorige jaren merken we dat iedereen graag met een groepje vrienden samen aan tafel zit. 
Daarom plaatsen we naamkaartjes op de tafels. Hiervoor baseren we ons op de schikking van vorige jaren en 

stellen zo de tafels samen. Maar als jullie suggesties hebben dan zijn deze steeds welkom. 
 

De prijs van dit gezellig samenzijn is € 56 voor iedereen, zowel voor leden als niet-leden. 

Wegens verlofperiode van bestuur RBS, is de menu nog niet gekend. Uitgebreide info en 
inschrijvingsmogelijkheden zullen in het volgende clubblad verschijnen. 

Er zal ook kunnen ingeschreven worden op de wandeltocht in Jabbeke. 
 

 
 

TTEERRUUGGBBLLIIKK   OOPP   EEEENN  GGEESSLLAAAAGGDDEE  SSLLOOWWAAKKIIJJEE--VVAAKKAANNTTIIEE  
 

Zondagochtend 30 juni 2019 om 2u30, heel vroeg in de 

morgen, eigenlijk nog nacht, stonden een groepje van  
27 wandelaars (Rustige Bosstappers en een paar leden van 

andere wandelclubs), nog met de slapers in de ogen, gepakt 
en gezakt op de bus te wachten die ons naar Zaventem zou 

brengen. Daar aangekomen heerste er op dit vroege uur een 

drukte van jewelste. Voor het vliegtuig richting Wenen was 
het aanschuiven aan een ellenlange rij reizigers om 

langzaam bij de incheckbalie voor de valiezen te komen. 
Eens hier voorbij verliep alles vlotjes. 

In Wenen werden we door Johan en Marleen opgewacht  
om dan samen ons Slowakije-avontuur aan te vangen. 

Het weer was prachtig, soms wat te warm. De groep was 

precies één grote familie, kortom een gezellige leuke groep wandelaars. 
Via deze weg ook nog eens dank aan Johan en Marleen die ons een schitterende vakantie bezorgd hebben. 

Verder in het clubblad kan je de ervaringen, die Leo dagelijks neergepend heeft, nalezen. Eens thuis heeft hij 
alles verwerkt en uitgetypt. Hij stuurde een mooie, ludieke tekst door om in het clubblad te laten verschijnen. 

Het reisverslag heb ikzelf (Marie-Paule, voorzitter), afhankelijk van de vermeldingen van Leo, verder aangevuld 

met foto’s die ik op de verschillende uitstappen genomen heb. 
Bij deze ook dank aan Leo om alles zo correct bij te houden en te verwerken tot een boeiend reisverslag. 

Meer foto’s zullen binnenkort te zien zijn op de website van vzw Rustige Bosstappers. 
https://rbs-178.jimdo.com/ 

 
 

 

VVAAKKAANNTTIIEEPPLLAANNNNEENN  vv oo oo rr   22002200   
 

Al vakantieplannen voor 2020??? 

Naar aanleiding van een geslaagde vakantie dit jaar  

organiseert vzw Rustige Bosstappers opnieuw een  
meerdaagse buitenlandse wandelvakantie in Slowakije  

onder leiding van onze PR Johan Haegeman. 

Nieuw programma is in de maak.  
Periode, inlichtingen, deelnameprijs en inschrijvingen 

zullen later in een volgend clubblad verschijnen 

https://rbs-178.jimdo.com/
https://rbs-178.jimdo.com/


 

 

 

DATUM  :   ZATERDAG  12 oktober 2019. 
 

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  -  Rotselaar -  voor …… personen”. 
 
 

Aandacht  : . 
 

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 hun inschrijvingsgeld 
terugbetaald.  

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 na betaling ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSUITSTAP   : R O T S E L A A R 

 



 

  

VERSLAG VAN DE WANDELVAKANTIE SLOWAKIJE  
(30 juni -7 juli 2019) 
 

zondag 30/06 – dag 1 
Vlucht naar Wenen 
We starten met de bus van Keolis om 3u 
stipt aan de Klimtoren richting Zaventem.  
En dit eerste weekend van de vakantie zijn 
we in de luchthaven blijkbaar niet alleen 
voor een vlucht met Brussels Airlines. Het wordt lang aanschuiven dus bij de check-in 2, maar 
ca. 6u is de klus geklaard en om 7u15 stijgt onze A319 op richting Wenen. Daar staan Johan en 
Marleen ons op te wachten en om 9u30 kunnen we vertrekken voor de rit van ca. 60 km naar 
Bratislava. 
Het stadsbezoek aan dit mini-Wenen met zijn prachtige burcht valt best mee. 
Wat hier onmiddellijk opvalt is de nieuwe brug waar vroeger een Joodse wijk 
was. Verder statige gebouwen, lanen en parken, de meeste uit de 
Oostenrijkse tijd. Maar veel moet nog wel gerestaureerd worden. En ook 
typisch is dat heel wat gevels dubbel genummerd zijn: onder het huisnummer 
in de straat staat immers ook het kadasternummer van het pand vermeld. 
Het is flink klimmen en dalen in het oude stadscentrum van Bratislava en het 

is vandaag nog snikheet. Dus wordt tegen de middag wat schaduw 
opgezocht om te genieten van een Pilsner-bier op een terrasje. 
Toerisme betekent souvenirs en op alles en nog wat prijkt de vlag van 
Slowakije. Ze hebben nooit koningen gehad, dus geen kronen in hun 
wapenschild. Op een rood veld zien we een wit orthodox kruis dat 
steunt op drie heuvels in het blauw. Ze zijn het symbool van de drie 
gebergtes van Slowakije: de Westelijke Fatra en de Lage en de Hoge 

Tatra, uitlopers in feite van de Karpaten verder oostwaarts. 
Om 14u wordt gestart naar onze eindbestemming: 
‘Sojka Resort’ gelegen in het dorpje Malatiny in de 
toeristische Liptov-regio, waar we ca. 18u toekomen. 

Toewijzing van de kamers en avondmaal op 
het zonnige terras. ‘Sojka’ blijkt het 
Slovaakse woord te zijn voor ‘Vlaamse gaai’, 
een leuke toenaam die Gerdi kreeg toen hij 
zich hier jaren geleden kwam vestigen. 
 
 

maandag 01/07 – dag 2 
Verkenning van Malatiny 
Ontbijtbuffet vanaf 7u30. En vandaag start de wandeling om 10u. In slow motion gaan we in 
groep het baantje langs het Sojka-domein hogerop. Eerst komen we voorbij de zone voor de 
kampers, verder langs de vakantiehuizen met aan de baan het chalet en de Retrobar van Carl. 
Verderop stoppen we even 
bij de woning van Johan (alle 
lof voor de mooie realisatie!)  
En dan linksaf en verder 
splitsen we voor ofwel 17 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

km ofwel 13 km stappen langs de heuvelrug die in een weidse boog loopt langsheen de hoogte 
die we zien vóór Sojka Resort en het dorpje Malatiny.  

Om 12u stoppen we om op het terras van een 
pizzeria onze eerste picknick op te eten. Met een 
biertje of een échte cola. Het voelt aan als een luxe 
in de verzengende hitte vandaag. Dan stappen we 
door een beschermd gebied. Streng bewaakt! 
Behalve op zondag blijkbaar, want vele Slovaken 
komen hier dan paddenstoelen plukken in de 
bossen. 
Ca. 15u komen we 
in het dal voorbij 

een forelkwekerij. Daar slaan we linksaf naar het dorp 
Partizanska Lubca met de bedoeling de merkwaardige toren 
van de orthodoxe kerk te beklimmen. Maar de kosteres is niet 
te bereiken en haar concurrent, de koster van het katholieke 
kerkje, stoort ons intussen minutenlang met oorverdovend 
klokkengelui. Na een drankje of een ijsje uit het plaatselijke 
winkeltje, wegvluchten dus richting Carl en zijn Retrobar. Om 
18u30 apero-time in Sojka, vanaf 19u avondmaal. 
 
 

dinsdag 02/07 – dag 3 
Kennismaking met de westelijke Fatra 
Om 9u starten we met de bus richting Ruzomberok en de laatste kilometer 
rijden we langs de gigantische papierfabriek Mondi die nog aan uitbreiding 
toe is. In het centrum gaan we eerst Andrej Hlinka groeten. Vóór WOII was 
hij een Slovaakse priester Daens die zich met zijn gemeenschap verzette 
tegen de Hongaarse onderdrukkers en later ook tegen Hitler. 

Dan stappen we bergopwaarts met eerst 
de steile klim van de Kalvaria over heet 
asfalt. We komen voorbij de 
kinderboerderij Mini farma Sidorovo, om dan verder via een 
mooi bospad op een hoogte van ca. 850 m het eeuwenoude 
dorpje Vlkolinec te bereiken. Gebouwd in de vorm van één 

straat in het verlengde van een bron met drinkbaar water, is 
het sinds 1993 Unesco-werelderfgoed. Van de typische houten 
woningen kunnen we de Galeria bezoeken met bijhorende bar, 
waar we picknicken. Met als verrassing een straf lokaal 

jenevertje mét streekgebak. Een 
‘ontvangst-met-stijl’ dus! Bedankt, 
Johan! 
Van Vlkolinec onthouden we nog 
het kleine houten waterrad bij de bron, de poppetjes van stroken 
maïsbladeren die we ergens voor een raam zagen staan, de houten 
beiaard uit 1770 en het Mariakerkje uit 1875. 
Bij het weggaan wordt onze groep nog vergast op een 
melancholische ballade gespeeld op een verticale ‘fujara’-fluit door 
een meisje in Slovaakse klederdracht. Haar vader komt nog wat 



 

zingen aan het eind, maar hij is in feite een beetje 
stoorzender. Toch verdiend applaus! 
De afdaling naar Ruzomberok gaat niet meer over een 
idyllisch bospad, wel over een brede – maar bijwijlen steile – 
landweg met flink wat bedrieglijke rolling stones. 
Eenmaal terug in de bewoonde wereld worden we onderweg 
getroffen door de vele, goed onderhouden volkstuintjes waar 
de kleine man hier wat graag eigen groentjes in kweekt. En 
na nog een creemke of een pint beneden in de 
winkelstraat, stappen we in de bus en zijn we om 17u 
opnieuw in Sojka na weer een goed gevulde dag.  
 
 

woensdag 03/07 – dag 4 
We trotseren in groep de canyon 

 
“Creemke” voor de Westvlamingen 



Vandaag overtreffen we onszelf met op een hoogte van ca. 890 m door een canyon te 
klauteren. Het lijkt wel of Johan een dagje ‘teambuilding’ gepland heeft, want regelmatig reikt 
iemand ons de hand om over grote rotsblokken te geraken. Enkele ladders en kabels helpen 
ook nog in het laatste stuk.  
 
Daarna stappen we via een mooi bospad met een weelde aan bloemen (zelfs edelweiss) naar 
de watermolen van Oblazy, weer in werking gebracht en gerund door vrijwilligers. Chapeau 
voor hun inzet! Wat verder nemen we nog een laatste rustpauze voordat we worden opgepikt 
door de bus. 
En in Sojka wachten ons vanavond twee verrassingen. 
Herman en Trees trakteren met een stevig likeurtje 
voor hun 43ste huwelijksverjaardag. Van harte 
proficiat! En het is vroeger dan voorzien folkloristische 
avond met sfeermuziek en streekgerechten. Mooi 
meegenomen! 
 
 
 

donderdag 04/07 – dag 5 
Vlotjes naar het kasteel van Orava 
We starten om 8u25 richting de Orava-regio. Al na een uurtje rijden kunnen we van ver de 
prachtige burcht van Orava bewonderen. Maar eerst maken we met drie vlotten een 5 km 
lange tocht stroomafwaarts de rivier. Zo werden hier in vroegere tijden door één ‘rafter’ grote 
ladingen dennenhout en zout vervoerd op vlotten van wel 40 m lang. Zo ging het dan verder via 
de Vah en de Donau naar de Zwarte Zee over een afstand van bijna 2000 km. De ‘rafters’ 
keerden te paard terug en dat nam gemakkelijk drie maanden. 



Wat hier opvalt: op de houten huizen die we ‘vlotjes’ 
voorbijvaren, zijn geen schouwen te zien. De 
kasteelheer taxeerde de gezinnen immers per schouw 
op het dak. De huizen werden versierd met een kruis 
(als er een katholiek woonde), met een kelk (bij een 
protestants gezin) of met een fles (bij dronkaards). Zo 
tracht 
onze 

sympathieke Oliver ons toch wijs te maken. En hij 
leert ons ook ‘ahoi’ te roepen onder de bonsai-
versie van de Golden Gate. In een draaikolk varen 
we dan nog even stroomopwaarts en dan zien we 
achter de bocht het imposante kasteel, bijna 120 m 
hoog boven het water. 
Als om 11u15 onze goedlachse gids Marcela de 
poort van het kasteel opent, komt de eeuwenoude 
Oraavse geschiedenis voor ons letterlijk en figuurlijk weer tot leven in schildwachten, 
wapenschilden, antieke meubels, musicerende figuranten en – jawel – het portret van een man 
met bizarre handen: een met zes vingers (om te nemen) en een met vier vingers (om te geven). 
En met – op en neer – 700 treden erbij, zijn de kuiten intussen weer wat soepeler geworden. 
Om 12u30 is het etenstijd en in het restaurant aan de voet van het kasteel worden we verwend 

met kalfsragout en frietjes én een zoetigheidje als dessert. Daarbij proef je 
natuurlijk het plaatselijke bier Kastelan, eentje met flink wat hop in de 
nasmaak.  
Na de lunch rijden we naar het toeristische dorpje Zuberec waar we het 
openluchtmuseum bezoeken. Vooral het kerkje en de nog steeds 
draaiende watermolen zijn typische gebouwen bewaard in dit natuurlijk 
kader. En jawel: Johan trakteert hier nog met een verfrissend 
bosbessenlikeurtje. Fijn zeg! Bedankt!  
Terug in Sojka Resort gaan 
enkele liefhebbers nog 4 km 

stappen in Malatiny. En vóór het avondeten trakteren 
Piet en Els nog met het typische likeurtje. Voor hun 
33 jaar getrouwd worden ze door Marie-Paule 
‘omhangen’ met een kleurrijk hartje als aandenken. 
En op de kamers staan we voor een verrassing: 
bedlinnen en handdoeken blijken ververst.  
Een extra luxe toch wel! 
 
 

vrijdag 05/07 – dag 6 
Verkenning van de Lage Tatra 
We starten om 8u45, vandaag om de toppen van de Lage Tatra te gaan verkennen. Het is 
opvallend rustig op de baan, want het is de feestdag van de HH Methodius en Cyrillus. Het 
waren twee broers uit Thessaloniki die ca. 850 de Slovaken tot het christendom bekeerden. 
Cyrillus had bovendien een talenknobbel. Hij stroomlijnde de Slovaakse dialecten tot één taal 
die hij ook voor het eerst op schrift stelde. 



We rijden over Liptovsky Mikulas naar de Jasna-regio, toeristisch populair want het laagste 
alpine-skigebied van Europa. Met een open skilift (voor 4 personen) gaat het tot 1226 m. Dan 
met een ‘tram’ op monorail (voor 50 personen) tot 1346 m. En nog met een ‘ei’ (voor 20 
personen) tot Chopok, het eindstation op 2024 m hoogte.  
 

       
 
Hier start Johan met de dapperen voor enkele uurtjes afdalen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Marleen komt om 13u met haar groepje bij enkele stille genieters picknicken in het Chata-
chalet in de buurt. En zij komen terug met de liften. 
(Van de groep wandelaars van Marleen heb ik foto’s gekregen om in dit artikel te verwerken, 
maar die zijn waarschijnlijk wel op de website te volgen). 
Bij het opstijgen brak iemand zijn stok, in het neerkomen 
kreeg een ander een natte broek. Dingen die in het 
hooggebergte wellicht wel eens meer gebeuren. Als we 
beneden nog een toer maken rond het meer, zien we 
onderweg een open plek in het bos waar enkele jaren 
geleden een tornado lelijk huis heeft gehouden.  
Opnieuw in Sojka kunnen we genieten van een grill-avond. 
Met – opnieuw – een traktatie, dit keer vanwege het 
bestuur van de Bosstappers. Waarvoor dank, Marie-Paule! 
En dus alweer een goed gevulde dag achter de rug. 
 



 

 

zaterdag 06/07 – dag 7 
Verkenning van de Hoge Tatra 
Start om 8u45. Al vlug zien we vóór ons het silhouet van de 

Krivàn (2600 m hoog), het wel 
bekende beeld op de achterzijde 
van de Slovaakse rostjes.  
Het is een uurtje rijden tot Strba 
waar we een treintje-met-
tandrad nemen (vernieuwd in 
1970). Na 5 km komen we toe in 
Strbske Pleso op 1347 m, het 
hoogst gelegen dorp van 

Slowakije. Met zijn schansen van 90 m en 120 m is het inmiddels 
een gekend skioord geworden.  Vandaar klimmen we naar een 
Chata (taverne) op 1700 m en picknicken bij het bergmeer 
Popradske Pleso. 

De stoere stappers maken 
hier een tocht die hen 
o.m. brengt langs een van 
de ‘symbolische 
kerkhoven’. Het zijn 
gedenkplaatsen voor 
mensen die bij 
verscheidene 
gelegenheden in het 

gebergte het leven verloren. De stille genieters gaan via 
hetzelfde pad terug en komen – na een afdaling van 1u45’ – ook 
bij de verkoopstalletjes toe. Van hier terug naar de bus.  
Op de terugweg een toemaatje: we stoppen nog bij een Duits kerkhof en zien daarnaast een 
weide met ooievaars waar een jong koppeltje een selfie staat te nemen. En onze AODAS-
chauffeur wordt hier met een fooi bedacht voor een week trouwe dienst. Onderweg zien we 
nog een vroegere kolchose die werd omgebouwd tot schapenstallen. 
 
In Sojka overhandigt Marie-Paule bij het avondeten nog een 
cadeautje aan Johan en Marleen. We kunnen inderdaad niet 
dankbaar genoeg zijn voor hun knappe organisatie én hun 
perfecte begeleiding van onze wandeltochten in de voorbije 
week. En dit hoofdstuk wordt met een likeurtje afgesloten.  
Iedereen wordt zich intussen bewust dat het zaterdagavond is. 

We gaan dus – moe 
maar héél tevreden 
– valiezen pakken. En wat 
verwachten Gerdi en co nog 
van ons? Vooral dat we 
thuis publiciteit zullen 
maken. 



 

  

zondag 07/07 – dag 8 
Terugreis via Krakow 

 
We nemen om 9u afscheid van ‘Sojka Resort’, rijden in Ruzomberok over de Vah en wat verder 
over de Orava, om via Nizna en Trstena uiteindelijk Polen binnen te rijden en – jawel – op de 
A40 de afslag Krakow-Balice te nemen voor de luchthaven. 
En nog even over 21A en 21D. Ik dacht een Poolse schoonheid als buur te krijgen. Te hoge 

verwachting blijkbaar. Het werd de 
schoonmoeder en haar zoon. Maar niet 
getreurd, ik kon door het raampje kijken. 
Landing om 16u05. En om 17u05 vertrek naar 
Jabbeke. Met de laatste verrassing van onze reis: 
op de parking in Zaventem staat de bus van Club 
Brugge ons op te wachten! En als onderweg dan 
verscheidene chauffeurs toeteren als ze de bus 
voorbijrijden – in het gedacht dat wij de Club-
spelers zijn – voelen we ons echte vips. Was dit 
ook geprogrammeerd, Johan? Dan van harte 

bedankt! 
 

Leo 
 

Vanwege de groep Slowakije-wandelaars en 
ook van het bestuur  

Rustige Bosstappers nogmaals  
van harte dank aan Leo om onze  

vakantie-ervaringen  
op papier te zetten. 

 

 
Leo en Brigitte aan het mijmeren over een 

geslaagde maar vermoeiende wandelvakantie 



      Zaterdag 21 september 2019 

 

   23ste Kentwandeling … 

 

Het Kentteam heeft weeral een prachtig parkoers uitgestippeld, en verkend, in het graafschap Kent …. 
Deze keer gaan we in de regio ten noord-westen van Folkestone wandelen, in de driehoek Densole-
Denton-Elham … 

De totale wandelafstand bedraagt ong. 18 km, maar er is ook de mogelijkheid ervoor te kiezen om na 
11,5 km uit te stappen en te genieten van het charmante dorpje Elham, waar de bus jullie komt ophalen.  

Op de rustplaatsen is er telkens een pub voorzien waar we van wat rust en de plaatselijke drankjes 
kunnen genieten … 

Er wordt met de bus vertrokken te Jabbeke in de Kapellestraat om 6 u. 
We rijden naar Calais waar we om 8u40 de ferryboot nemen. 
Terugkomst in Jabbeke omstreeks middernacht. 

Deelnameprijs 34 € 

Zin om mee te stappen, aarzel dan niet en neem meteen contact op via één van de leden van het 
Kentteam, en je ontvangt de nodige formaliteiten om in te schrijven … 

Inlichtingen bij : 

Patrick Neyens, Zandstraat 23 Bus 5, 8200 Sint-Andries, Gsm 0498/11 44 39 
E-mail: WalkingInKent@yahoo.com 

Daniël Eeckeloo, Bedevaartstraat 6, 8490 Jabbeke, Gsm 0478/95 16 52 
E-mail: toolromer@gmail.com 

Eric Vermote & Christine Willem, Stationstr. 109, 8820 Wijnendale, Gsm 0475/23 85 89 – 0478/47 71 46 
E-mail: bvba.willem-vermote@telenet.be 

Michel Eeckeloo, Paradijsstraat 37, 8490 Zerkegem, Tel. 050/31 89 59 - Email: zilleke8@hotmail.com 


