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Beste wandelvrienden  
 

 

Niet te geloven maar toch is het zo. Het laatste clubblad voor 2019 gaat de deur uit.  

Dat wil zeggen dat we binnenkort voor een nieuw jaar komen te staan. 
De steeds terugkerende seizoenen razen maar door.  

Momenteel heeft de herfst volledig zijn intrede gedaan.  
Buien afgewisseld met zonnige periodes en waaiende wind. 

Daarbij komt nog het winteruur en het plaatje is volledig. De winter komt eraan. 
 

Maar niet voor de wandeltochten. We laten ons niet kennen en hebben voor de 

maanden november en december een aantal wandelingen in de buurt en wat 
verderaf geselecteerd uit de wandelagenda Walking in Belgium. 

 
 

• 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.  
 

• Zaterdag 2 november 2019 : “De Zilveren Vloot”. 
Ingericht door S-Sport Wandelclub Brugge. 
Afstanden : 8-12-16-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Refter KTA Brugge, Rijselstraat 7, Sint-Michiels. 
 

• Zondag 3 november 2019 : “Can. Wandelweekend  46ste Canadese Bevrijdingsmars”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boys Knokke Heist. 
Afstanden : 8-13-18-33 km   (van 10u tot 14u). 

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

• Zondag 3 november 2019 : “29ste Brigandtrotterstocht”. 
Ingericht door De Brigandtrotters. 
Afstanden : 6-12-18-21-28 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Evenementenhal Sportstadion, Bollewerpstraat 92A, Ingelmunster. 
 

• Zaterdag 9 november 2019 : “Wandel Mee Dag”. 
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 6-12-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcafé, Lindestraat 17, Aalter. 
 

• Zondag 10 november 2019 : “Hellegattocht”. 
Ingericht door De Heuvellandstappers. 
Afstanden : 5-12-16-22-30 km   (van 7u tot 15u). 

Start          : OC De Fontein, Dikkebusstraat 30, Heuvelland. 
 

• Zondag 10 november 2019 : “Lakebosschentocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Ridefort, Sportstraat 2, Ruddervoorde. 
 

• Maandag 11 november 2019 : “Wandel Mee Dag”. 
Ingericht door Kreketrekkers Kortemark. 
Afstanden : 6-10-14-18-21 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : OC Albatros, Stadenstraat 25A, Zarren. 
 

• Zaterdag 16 november 2019 : “37ste Sint-Elooiwandeltocht”. 
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 17 november 2019 : “Najaarstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 
Afstanden : 4-6-11-15-21 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          :  Land- en Tuinbouwinstituut, Maandagse, Oedelem. 
 

• Zondag 17 november 2019 : “21ste Vredestocht”. 
Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Zaal Zonneheem, Basijnsmolenstraat 6, Oostnieuwkerke. 
 

• Zaterdag 23 november 2019 : “20ste Herfsttocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : Gemeenschapscentrum De Knippelaar, Hoogland 19, Wervik. 
 

• Zondag 24 november 2019 : “30ste Stormtocht – De Kust wandelt”. 
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge. 
Afstanden : 8-15-21 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sint-Pieterscollege, Weststraat 86, Blankenberge. 
 

• Zondag 24 november 2019 : “Glühweintocht”.  
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke. 
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC ’t Gelevelt, Geluveldplaats 15, Geluveld.. 
 

• Zaterdag 30 november 2019 : “5de Zeebriestocht”. 
Ingericht door De Puinstappers Bredene. 
Afstanden : 4-6-9-12-16-20-24 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Horizon Bredene, Kapelstraat 88, Bredene. 
 

• Zondag 1 december 2019 : “38ste Sinterklaastocht - Viggaaltocht”. 
Ingericht door Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute. 
Afstanden : 5-6-11-15-18-23 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Parochiezaal Merendree-Dorp, Hammeken 10, Merendree. 
 

• Zondag 1 december 2019 : “Kerstmarkttocht Dominiek Savio”. 
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje. 
Afstanden : 4-6-12-15-18-25 km   (van 6u30 tot 15u). 

Start          : Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, Gits. 
 

• Zaterdag 7 december 2019 : “Sinterklaaswandeling”.  
Ingericht door Watewystappers Tielt. 
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 6u tot 15u). 

Start          : Zaal JOC Dentergem, Wontergemstraat 73, Dentergem. 
 

• Zondag 8 december 2019 : “Wintertocht”. 
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 8 december 2019 : “De Hoge Blekkertocht -Eindtocht De Kust Wandelt”. 
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 14 december 2019 : “15de Wintertocht”. 
Ingericht door De Tervaete Stappers Keiem. 
Afstanden : 4-8-12-16-21 km   (van 7u tot 15u). 

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

 

 

 



 

• Zondag 15 december 2019 : “12de Wandeltocht Oostende met Kerstlicht”. 
Ingericht door De Keignaerttrippers Oostende. 
Afstanden : 6-12-18 km   (van 10u tot 18u).   AVONDWANDELING 

Start          : Hoge School VIVES Campus Oostende, Slachthuiskaai 9, 8400 Oostende.  (Wijziging startplaats) 
 

• Zondag 15 december 2019 : “2de Sijseelse Winterfeestentocht”. 
Ingericht door Feestcomité De Marollen Sijsele. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Feesttent, Dorpsstraat, 8340 Sijsele.  BIJKOMENDE TOCHT 
 

• Zaterdag 21 december 2019 : “Brugge Binnenste Buiten in kerstsfeer”. 
Ingericht door Brugsche Globetrotters. 
Afstanden : 6-11-15-20 km   (van 9u tot 17u). 

Start          : Hoge School West Vlaanderen, Rijselstraat, 5, Sint-Michiels. 
 

• Zondag 22 december 2019 : “25ste Putje Wintertocht Jubileumtocht”. 
Ingericht door De Molenstappers Ruiselede. 
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Parochiale Feestzaal, Brandstraat z/n Doomkerke, Ruiselede. 
 

• Zondag 22 december 2019 : “Kersttocht”. 
Ingericht door De Heuvellandstappers. 
Afstanden : 5-7-10-13-20 km   (van 7u30 tot 15u). 

Start          : OC Klaverhulle, Schoolstraat 12 B, Wijtschate. 
 

 

• Zaterdag 28 december 2019 : “23ste Kortrijk Feeëriek – Ergodôme-Wandeltocht”. 
Ingericht door WSK Marke. 
Afstanden : 7-13 km   (van 12u tot 20u). 

Start          : Depart, Nelson Mandelaplein 18, Kortrijk. 
 

• Zondag 29 december 2019 : “Hooggoedwandeling”. 
Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 6-12-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Sportcentrum, Lindestraat 17, Aalter. 
 

• Zondag 29 december 2019 : “Rodeneuzentocht”. 
Ingericht door De Velodroomvrienden Moorslede.  
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 

Start          : Gemeenschapscentrum De Bunder, Iepersestraat 52B, Moorslede. 
 

• Dinsdag 31 december 2019 : “14de Tis Tied Ta Tud Tis-tocht”. 
Ingericht door de Kreketrekkers Kortemark. 
Afstanden : 4-6-8-11-16-21 km   (van 8u tot 14u).       

Start          : OC De Kouter, Ichtegemstraat 2B, Kortemark.  BIJKOMENDE TOCHT 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• Vrijdag 27 december 2019 : “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. 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fkerstmis2004.skynetblogs.be%2F&ei=EoE_VMvAA4XCPPSJgYAJ&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNGP2czZc7lUkw4hOpIt7W-EUgG0YA&ust=1413534303651185
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fkerstmis2004.skynetblogs.be%2F&ei=EoE_VMvAA4XCPPSJgYAJ&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNGP2czZc7lUkw4hOpIt7W-EUgG0YA&ust=1413534303651185
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GGEESSCCHHEENNKK   VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT   22001199    
 
Er zijn leden die hun volle blauwe wandelkaart al ingediend hebben. 

Maar toch zijn er nog die zich zullen moeten haasten om nog hun laatstste 
stempels te verzamelen. 

 
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 eventjes wat geduld, want we zullen nog niet verklappen wat, waar of hoe. 
Wel een tipje van de sluier oplichten: 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. 
 
 

 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001199   
 
zaterdagmiddag 23 november 2019 om 12 uur in Salons “De Vrede” in Ichtegem. 
 
Alle info, zoals menu, inschrijving en betalingsmogelijkheden verder in het clubblad. 

 
Dit jaar is de prijs € 56 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:knockaert.annie@telenet.be
mailto:devisch-mp@belgacom.net
mailto:devisch-mp@belgacom.net


LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22002200   
 

Gezien de bijdage die we voor 2020 moeten doorstorten naar WSVL €12 bedraagt (lidgeld dat 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). 

Dat wil zeggen dat de leden tot die datum verzekerd zijn én lid zijn van de vzw Rustige Bosstappers én van 
Wandelsport Vlaanderen. Na deze datum is de kaart NIET meer geldig 

 
Dus indien het lidgeld voor 2020 niet betaald is tegen 31-12-2019 wordt je bij het scannen op een wandeltocht 

aanzien als “NIET-LID” van WSVL en betaal je € 2 bij de inschrijving. 
 

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. 

 
 

 
 

WWAANNDDEELLKKAAAARRTTEENN  22002200  

 
Iedereen weet ondertussen wel dat bewegen heel belangrijk is voor zowel lichaam 

en geest en daarbij zijn 10.000 stappen per dag een maatstaf.  
Als wandelclub motiveren we onze leden met een spaarkaart die goed is  

voor 25 stempels.  

Deze kaart is geldig vanaf 28 oktober 2019 tot en met 25 oktober 2020,  
weliswaar voor degenen die hun lidgeld voor 2020 al 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. 
 

 



TTEERRUUGGBBEETTAALLIINNGG   LLIIDDGGEELLDD   22002200   dd oo oo rr   MMUUTTUUAALLIITTEEIITT    
 

Iedereen die aangesloten is bij een sportvereniging kan zijn lidgeld geheel of gedeeltelijk terugvorderen bij zijn 

mutualiteit. 
Na eind november krijgen de leden bij hun lidkaart ook een ondertekend attest dat ze aangesloten zijn bij  

vzw Rustige Bosstappers Jabbeke. 
Deze attesten worden per lid opgemaakt, maar je moet er nog een klevertje van je mutualiteit op kleven. 

 

LET OP:  PAS NÀ 1 JANUARI 2020 INDIENEN BIJ HET ZIEKENFONDS. 
 

 

 

EERREECCLLUUBB   WWaannddee ll ss ppoo rr tt   VV ll aa aa nndd ee rr ee nn   
 
Voor de viering van de verdienstelijke wandelaars is niets veranderd. 

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 worden verdienstelijke wandelaars opgenomen in de ereclub van 
Wandelsport Vlaanderen vzw.  

Alle leden-wandelaars die in de loop van 2019 de kaap van de 20.000– 40.000 – 60.000 – 80.000, 100.000, 
120.000 of 140.000 gestapte kilometer behaald hebben OF  

die in dat jaar de deelname aan 1.000 – 2.000 – 3.000 – 4.000 – 5.000 tochten kunnen aantonen  

EN die daarvoor door de federatie nog niet werden gehuldigd komen in aanmerking. 
Dus moet je vooraf kiezen voor welke discipline je gaat: aantal kilometers of aantal tochten. 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 23 januari 2020 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 aantal 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 2019. 

 
 

 

TTEERRUUGGBBLLIIKK   oo pp   WWAANNDDEELLTTOOCCHHTT   IINN  KKEENNTT  
 

Op 21 september 2019, en dat al voor de 23ste keer, trokken 58 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  
 

Een clubblad is belangrijk om mededelingen door te geven aan de leden. 

Maar het is ook aangenaam en ontspannend om tips, verhalen en wandelervaringen van andere 
leden/wandelaars te lezen.  

Dus wie leuke of minder aangename wandelervaringen heeft mag die gerust op papier zetten en mij doorsturen 
om in het clubblad te publiceren. Foto’s zijn ook steeds welkom. 

devisch-mp@belgacom.net 

 
 

mailto:marleen.e.dhondt@gmail.com
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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. 
 

 
 

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: zondag 28 juni 2020 tot en met zondag 5 juli 2020. 

Meer info volgt nog. 
 

 

NNAACCHHTT   vv aa nn   zz aa tt ee rr ddaa gg   2266   OOKKTTOOBBEERR   

oo pp   zz oo nndd aa gg   2277   OOKKTTOOBBEERR   22001199   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

BBOONN  VVOOLLLLEE   WWAANNDDEELLKKAAAARRTT  22001188   --   

BBAALLIIEEHHOOFF   
 
Iedereen die vorig jaar (2018) een volle wandelkaart indiende kreeg 

hiervoor een bon voor de zuivelboerderij “Baliehof” in Jabbeke. 

Wil goed nakijken want de vervaldatum van deze bonnen is  
31 december2019. 

Je kan er buiten de verschillende kaassoorten ook nog andere 
zuivelproducten kopen, alsook streekproducten die niet onder  

de noemer “zuivel” vallen. 
 

 



 

DATUM  : zaterdag 23 november 2019 om 12u. 
 

PLAATS  : SALONS “DE VREDE”  

         Moerdijkstraat 94 te Ichtegem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

H O E   I N S C H R I J V E N   ?  
 

  tegen u i ter l i jk   maandag  11 november 2019 
 

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). 

J A A R L I J K S  C L U B F E E S T  

 

 
 

 

 

 

Aperitief met zoute knabbels 

~ 

Buffet van verfijnde, koude voorgerechten 

Vergezeld van een soepbar 

~ 

Rund filet pur, geglaceerde seizoensgroenten, 

Natuurjus met rozemarijn 

~ 

Koffie met gebak 

MENU 

56 €  
 

PRIJS 

 

 
 

 

  

 

  

Witte, rode wijn, water en frisdrank 
aan tafel inbegrepen. 

Bestelling van drank na de koffie  
is voor eigen rekening. 

 

 
 



Uitstap naar Kent 2019 was een megasukses … 
 
Met 58 personen werd voor de 23ste keer een wandeling gemaakt in het graafschap Kent. 
Een zonovergoten dag, een prachtig landelijk parkoers, wat kan een mens meer wensen … 
Hieronder enkele reacties van medereizigers …     
Hopelijk tot volgend jaar, het Kentteam … 

 
We hebben weerom genoten van een goed uitgestippelde tocht met mooie schilderachtige plekjes …  en dank zij het mooie 
weer zijn we zonder modder op de bus geraakt. 
Bedankt voor jullie voorbereiding en voor de uitleg van de gids.  

Bernadette Taveirne 

Hopelijk is iedereen al een beetje bekomen van onze Kent wandeling van dit jaar. Wij hebben alvast ervan genoten, betere 
omstandigheden konden we zeker niet meer hebben. Bij deze wil ik Daniel nogmaals bedanken voor weer die prachtige 
wandeling die hij terug heeft samengesteld. Ook Greta voor de tekst en uitleg over de bezienswaardigheden, Michel voor zijn 
inzet om de mensen die het moeilijk hadden moed in te spreken en ze terug te brengen en tenslotte Patrick voor al de 
beslommerissen en het papierwerk (iets waar we zeker niet jaloers van zijn). Ik zou zeggen op naar volgend jaar. 

Christine en Eric 

 
Niet alleen het weer zat mee zaterdag maar de ganse dag was héél geslaagd. Dit was zeker niet mogelijk zonder een degelijke 
voorbereiding, waarvoor dank aan het hele team! 
De tocht, opgedeeld in 3 stukken, liet ons opnieuw de mooie natuur ontdekken, inademen, bewonderen... in Kent. 
Voor mij persoonlijk is die opdeling én de mogelijkheid om te stoppen na 2/3 van de tocht ideaal.  
Op elke stopplaats een pub om wat te drinken, te rusten en een sanitaire stop  te nemen is eveneens een pluspunt. 
Ik zou zeggen: doe zo voort en hopelijk gooit de Brexit geen roet in het eten 😉. 

Josée Taveirne 

 
Was zeker geslaagd. 
En hoe je als herder over je kudde schaapjes waakte was fantastisch. 
De Thaise  vrouwtjes hebben zich geamuseerd en waren voldaan. 
In alle geval proficiat voor jullie team die dit samengesteld hebben, het was top. 

De Cap Frederik 

 
Dank u voor de goeie voorbereiding van de  mooie tocht. Ik heb er enorm van genoten en kan nu nog nagenieten van 
een  fantastische dag! 
Groeten en misschien tot op 27 oktober 😉, 

Régine 

 
Ik heb alleen maar lof voor de organisatoren.  

Dirk & Mady Cartreul 

 
Het was inderdaad een schitterende dag . We mochten genieten van een heel mooie wandeling met ten gepasten tijdje 
een stop in een mooie pub. Het parkoers was heel mooi, de uitleg zeer leuk om te aanhoren.  Heel goed was ook dat het 
zo geregeld was dat er niemand verplicht werd om de 18 km te doen en dat je dat pas moest beslissen op het moment dat 
je de 12 km gewandeld had. Een dikke pluim voor de organisatoren! 
Wat heel plezant was dat wij ( de 12 km stappers) een plannetje kregen om het plaatsje Elham te bezoeken. Als ik dan 
toch een kleine opmerking mag maken, ik vond het spijtig dat we daar zo snel weg moesten, om naar een andere pub te 
rijden. De bus moest ( onverwacht) een omleiding maken, wat langer duurde maar toch, het was met een lichte tegenzin 
dat we om 17u30 opstapten. We waren echt gecharmeerd door Elham ... 
Een dikke pluim voor jullie, de organisatoren en een heel grote “dank jullie wel” en ook aan de weergoden. 

Walter en Marleen Vanneste-Lefebre 
 

 

Het was weer een leuke dag voor ons we zijn blij dat we mee mogen gaan met zulke toffe groep het was 

een super mooie wandeling met mooie uitzichten en een mooi woordje uitleg erbij we hebben enorm veel 

respect voor de mensen die dit allemaal in een steken en ons in de juiste weg stuurden dus zeker een 

dikke pluim voor jullie bedankt en vele groeten vanwege 
henk en vicky en de kids jarne en fien 

 
De wandeling, het landschap, de charmante typische pubs en de medewandelaars, inclusief een blij weerzien van 
de verpleegster bij de Eastry- 2018, – geen schade aan de boom – maakten van dit alles een toffe dag. 
Alles verliep PRIMA, de zon stak zelfs meerdere tandjes bij. 
Ook leuk dat we bij de terugkeer in Dover Harbour nog even konden winkelen. 
Nogmaals Proficiat en afspraak volgend jaar ( ? ) 
Hartelijk dank aan alle medewerkers. 

Eric en Lieve 
 


