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Beste wandelvrienden, 
 

Binnen een paar dagen is het zover en kunnen we  
het glas heffen en klinken op een nieuw jaar,nl.  

2020. 

2019 is voorbij. Voor de ene is het al wat vlotter verlopen dan voor de 
ander. Nu is het winter, het is koud en vochtig en de avonden zijn lang. 
Rond deze periode van het jaar zijn het de dagen om samen te komen, 

herinneringen op te halen en te mijmeren over het verleden. 
Maar we mogen er niet te lang bij stil staan. We moeten vooruit kijken en 

hopen dat het komende jaar ook goed of misschien beter zal meevallen. 
 

Maar toch nog een terugblik naar ons wandeljaar. 
Op de 4 tochten samen kregen we 4807 wandelaars over de vloer. Een 

mooi aantal niettegenstaande we in april veel regen te verwerken kregen. 
Bij deze nog eens een bijzondere dank aan al onze medewerkers die zich 
steeds belangeloos inzetten voor het welslagen van onze wandeltochten. 

Onze eigen leden waren flink in de weer om te wandelen. 150 leden 
dienden hun volle wandelkaarten in en kregen hiervoor als beloning een 

aankoopbon twv. €25 bij slagerij Verdonck in Snellegem. 
Het clubfeest in salons De Vrede was voor de 115 leden en sympathisanten 

weer een groot succes. 
Verder in dit clubblad kunnen jullie nog wat nalezen over een aantal 

voorbije activiteiten en ook al wat belangrijke data om te noteren in jullie 
kersverse agenda van 2020. 

 

Wel hangt er voor de wandelclub een groot vraagteken in de lucht ? 
Zal er voor 2021 een vervolg komen voor de vzw Rustige Bosstappers? 

Hopelijk kunnen we onze vereniging in de goede handen van een nieuw 
bestuur laten verder leven. 

 
In naam van het bestuur dank ik jullie toch voor het vertrouwen dat 

jullie koesteren voor onze wandelvereniging  
vzw Rustige Bosstappers Jabbeke. 

Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort op onze wandeltochten. 
 

Ik wens jullie voor de laatste dagen van dit jaar 
veel gezelligheid met elkaar, 

en voor de 365 dagen die zullen volgen 
veel geluk, een goede gezondheid en weinig zorgen. 

 
 

Marie-Paule 



Beste wandelvrienden  
 
 
Dat was het dan voor 2019. ☺ 

Ooit zeiden we: “het jaar 2000, wat zal dat worden??” 

Nu 20 jaar later verwelkomen we 2020. 
Wie had dat gedacht na al die negatieve voorspellingen van toen. 

We hopen en we wensen jullie allen en voor al wie jullie dierbaar zijn 
een beter jaar en een jaar vol geluk en een goede gezondheid. 

We kunnen in ieder geval al beginnen met goede voornemens  

om gezonder te gaan leven, en vooral om meer te gaan sporten. 
Daarom hebben wij voor deze goedgemeende start in januari/februari 2020 

een aantal wandelingen uit de nieuwe “Walking in Belgium” geselecteerd. 
 

 

• Woensdag 1 januari 2020 : “28ste Katertocht”.  

Ingericht door Nacht van Vlaanderen. 
Afstanden : 7-12-15-21 km   (van 8u tot 14u). 
Start          : Zaal Midi (Sivi), Viaductstraat 2, Torhout. 

 

• Zaterdag 4 januari 2020 : “Nieuwjaarswandeling”. 
Ingericht door de Warden Oom Stappers. 
Afstanden : 5-8-12-15-20 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Geitenhove (aan de kerk van Sint-Jozef/De Geite), Amersveldestraat 55, Hooglede. 

 

• Zondag 5 januari 2020: “Nieuwjaarstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 
Afstanden : 4-6-11-15-21 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          :  School De Notelaar, Knesselarestraat 28, Oedelem. 

 

• Zondag 5 januari 2020: “26ste Nieuwjaarstocht”. 
Ingericht door De Winkelse Stappers. 
Afstanden : 6-12-18-25-30 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : De Link, Dorpsplein 17, 8880 Sint-Eloois-Winkel 

 

• Zaterdag 11 januari 2020 : “Putje Wintertocht”. 
Ingericht door De Colliemolen Oostnieuwkerke - Staden. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Vrije Basisschool, Bruggestraat 24, Staden. 

 

• Zondag 12 januari 2020: “Nieuwjaarstocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : CC De Wissel, Tramstraat 8, Zwevezele. 

 

• Zondag 12 januari 2020: “33ste Gaperstocht”. 
Ingericht door Wervikse Wandelsport Vereniging. 
Afstanden : 4-8-12-18-24-32 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : Vrije Basisschool De Graankorrel, Beselarestraat 33, Geluwe. 

 

• Zaterdag 18 januari 2020 : “Moezeltocht”. 
Ingericht door De Spartastappers Ardooie. 
Afstanden : 5-7-10-12-15-20 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Fuifzaal De Ark, Melkerijstraat 2, Ardooie. 

 

• Zondag 19 januari 2020: “18de Brandweertocht”. 
Ingericht door de Tervaete Stappers Keiem. 
Afstanden : 5-8-12-17-22-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Brandweerkazerne, Heermisse 4, Diksmuide. 

 

 

 

 

GEWIJZIGDE STARTPLAATS 



 

• Zondag 19 januari 2020: “32ste Wintertocht”. 
Ingericht door Wandelclub Vier op een Rij Groot Zedelgem. 
Afstanden : 6-12-18-21 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Stapsteen, Koningin Astridstraat 2, Veldegem. 

 

• Zaterdag 25 januari 2020 : “Vredeseilandentocht”. 
Ingericht door vzw Vredeseilanden. 
Afstanden : 4-8-12-15-21-32 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Sint-Pietersschool, Schooldreef 8, Oostkamp. 

 

• Zondag 26 januari 2020: “2de War Memories”. 
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke. 
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : OC ’t Zonnerad, Tresoriersstraat 5, Zonnebeke. 

 

• Zondag 26 januari 2020: “Winterzwintocht”. 
Ingericht door Wandelende Noordzee Boy’s Knokke Heist. 
Afstanden : 6-10-15-21 km   (van 8u30 tot 14u30). 
Start          : Schuttersplein Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke Heist. 

 

• Zaterdag 1 februari 2020 : “31ste Blasiustocht”. 
Ingericht door Gitse Wandelclub Voetje voor Voetje. 
Afstanden : 4-6-10-15-20 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Nieuwe Sporthal Dominiek Savio Instituut, Koolskampstraat 24, Gits. 

 

• Zondag 2 februari 2020: “Kruwerstocht”. 
Ingericht door Wandelclub Nieuwpoort. 
Afstanden : 5-7-14-18-26 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Feestzaal De Witte Burg, Witte Burg 92, Oostduinkerke. 

 

• Zondag 2 februari 2020: “Bloemendaletocht”. 
Ingericht door Wandelclub Beernem. 
Afstanden : 4-6-11-15-21 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : OC De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5, Beermen. 

 

• Zaterdag 8 februari 2020 : “Oliebollentocht”.  

Ingericht door De Margrietestappers. 
Afstanden : 4-8-12-16-23 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : OC De Schouw, Statiestraat 115, Lichtervelde. 

 

• Zondag 9 februari 2020: “Valentijntocht”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 5-7-10-13-18-22 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : Parochiezaal d’Oudekerke (Baliebrugge), Vrijgeweidestraat 4, Ruddervoorde. 

 

• Zondag 9 februari 2020: “22ste Strandjutterstocht”. 
Ingericht door Spoetnikstappers. 
Afstanden : 5-7-9-13-14-16-22 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Calidris, Strandlaan 1, Westende. 

 

• Zaterdag 15 februari 2020 : “Pannenkoekentocht”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 
Afstanden : 5-8-13-17-21 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Sportcentrum Ichtegem, Keibergstraat 32, Ichtegem. 
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• Zondag 23 februari 2020 : “31ste  Bibbertocht” 

Ingericht door onze eigen wandelclub vzw Rustige Bosstappers. 
Afstanden : 4-7-13-21-30 km   (van 7u tot 15u). 
Start          : Zaal De Schelpe, Eernegemweg 34, Snellegem. 

 

• Zondag 16 februari 2020: “Biezemveldtocht”.  

Ingericht door De Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 5-10-15-20 km   (van 8u tot 15u). 
Start          : GOC Lotenhulle, Guldensporenplein 5, Lotenhulle. 

 

• Zondag 16 februari 2020: “2de Toveressentocht”. 
Ingericht door Drevestappers Zonnebeke. 
Afstanden : 5-10-12-15-20-26 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : OC De Leege Platse, Geluwestraat 12, Beselare. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

• Zaterdag 29 februari 2020 : “Krokussentocht”.  
Ingericht door Watewystappers Tielt. 
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 6u tot 15u). 
Start          : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert, Stationsstraat 67, Tielt. 
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LL IIDDKKAAAARRTTEENN  22002200   
 
Gezien de bijdrage 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. 

 

Voor de leden die hun lidgeld voor 2020 nog niet hernieuwd hebben tegen ten laatste 31-12-2019 wordt je na 

31-12-2019, bij het scannnen op een wandeltocht, aanzien als “NIET-LID” van WSVL en zal je geen korting 
krijgen op de wandeltochten. 

Dus indien je wil genieten van de voordelen van lid van de wandelclub is het van belang je lidgeld te betalen. 
 

Ter gelegenheid van de “In de Doenkere Zeswekentocht” kan je uiteraard ook je lidgeld hernieuwen in de 
clubwinkel en je kan er ook nog terecht voor de wandelkalender “Walking in Belgium”. 

 

Terug aansluiten kan ook mits storting op  
rekeningnr. BE56  7795  9522  6588  op naam van de vzw Rustige Bosstappers Jabbeke  

met vermelding van :    “Lidgeld  2020 : .......... personen”. “+  Walking in Belgium” (indien gewenst). 
 

Nà de wandeltocht kan je voor lidkaarten en aankoop Walking in Belgium steeds terecht bij 

Eddy en Marie-Paule DECORTE - DE VISCH, 
Zerkegemstraat 49/i  te Jabbeke    ( 050/81.54.46) 

 

Als je de lidkaart ontvangen hebt, wil dan nazien of alle gegevens correct zijn. 
Indien er wijzigingen zijn van je persoonlijke gegevens, zoals adres, e-mail, tel- of gsm-nummer, laat dan zeker 

iets weten of stuur een mailtje naar devisch-mp@belgacom.net zodat dit zo spoedig mogelijk kan bijgewerkt 
worden. Wil ook eens nazien of de leesbaarheid van de barcode van de nieuwe lidkaart goed is. Laat gerust iets 

weten indien je problemen zou ondervinden bij het scannen.  

 
Ondertussen zijn jullie wel al vertrouwd geworden met het electronisch inscannen van de lidkaarten aan de 

inschrijvingstafel op een wandeltocht.  
Voor de nieuwe leden geven wij de raad om jullie lidkaarten al klaar te houden en spontaan te geven aan de 

mensen aan de inschrijvingstafel. Op die manier verloopt alles vlotjes en kan je als lid van een wandelclub van 

een korting genieten. 
 

 

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 betaling van het lidgeld tot en met 25 oktober 2020. 
 

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. 

 

mailto:devisch-mp@belgacom.net
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WWAALLKKIINNGG   IINN  BBEELLGGIIUUMM  22002200  

Er zijn nog wandelkalenders “Walkin in Belgium” in voorraad.   Prijs € 8. 

Ze zijn te koop op de komende wandeltochten of bij de voorzitter. 

 
 

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. 
Bij het vernieuwen van het lidgeld krijg je naast de nieuwe lidkaart ook een attest van betaling van het lidgeld. 

Dit attest is voor de mutualiteit.  
Je moet wel nog een klevertje met je gegevens erop plakken en niet vergeten te ondertekenen. 

 

 

CCLLUUBBFFEEEESSTT   22001199   

Het clubfeest van de vzw  Rustige Bosstappers was een groot succes, want 115 goedgeluimde Rustige 
Bosstappers en sympathisanten zakten af naar de vernieuwde Salons De Vrede in Ichtegem. 

Het eten was voortreffelijk en de sfeer zat er alweer goed in. 
Meer hierover lees je verder in het clubblad . 

 

 Noteer alvast de datum voor 2020 in jullie nieuwe agenda : zaterdag 21 november 2020 om 12 uur. 

 
 

BBUUIITTEENNLLAANNDDSSEE  WWAANNDDEELLUUIITTSSTTAAPP PPEENN  

FRANKRIJK : op zaterdag 16 mei 2020 onder leiding van Daniël Eeckeloo en Greta Lefebre. 

  Meer inlichtingen in een later clubblad. 
 
ENGELAND : op zaterdag 12 september 2020.  

 Het Kentteam heeft laten weten dat dit onder voorbehoud is omdat ze momenteel nog niet 
weten of de Brexit roet in het eten kan gooien. Dus duimen dat alles in orde komt en dat er 

zonder veel moeilijkheden voor de 24ste keer een wandeltocht aan de overkant van het water 

kan gemaakt worden. 
 

SLOWAKIJE: zondag 28 juni 2020 tot en met zondag 5 juli 2020. 
  Gezien de positieve ervaringen van de Slowakije wandelvakantie van vorig jaar wordt weer een  

  weekje wandelen in Slowakije georganiseerd. 
  Meer inlichtingen omtrent prijs, uitgebreid programma en andere praktische zaken zal in een  

  volgend clubblad verschijnen. 

  Indien je nu al inlichtingen wenst kan je contact opnemen met  

  HAEGEMAN Johan,  Penningmeester / PR RBS vzw – 5178 
  Johan.haegeman@telenet.be 
  Telefoon: 050/81.21.08  Mobile:   0497/87.62.21 
 

 

BBUUSSUUIITTSSTTAAPP PPEENN  

Het is niet gemakkelijk om een bestemming te zoeken voor onze busuitstappen. 

Voor het voorjaar 2020 is de keuze gevallen op een wandeltocht in de provincie Henegouwen. 

 
►► Zondag 5 april 2020 : “Marche de 2 Provinces”  

Organiserende club “Les Bottines de Gerpinnes”. 
Afstanden: 4-8-12-21-30-42-50 

STARTPLAATS:  Maison du Village des Flaches, Rue Andre Paganetti, Gerpinnes. (zie p.122) 

Hoe je kan inschrijven, zie verder in het clubblad. 

 
Voor het najaar zijn we nog op zoek naar een bestemming. 

mailto:Johan.haegeman@telenet.be
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VVRRAAGGEENN  vv aa nn   LLEEDDEENN  

“Traject +30”   presenteert  “Back To Amy” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor 2020 gaan het team “Traject +30”  
de muzikale tour op. 
 
Deze voorstelling gaat door in 
SPC Hof Ter Straeten te Varsenare ,  
op zaterdag 15 februari 2020 om 19u30. 
 
Info en tickets via mail: gvgeert@telenet.be 
Info 0494/07.15.73  -  0473/48.08.18  -  050/38.85.67 
Kaarten in voorverkoop 18 euro in Snellegem:  
Bakkerij Kris en Sandy, Thierry’s Gazetje,  
en cafetaria SPC Hof ter Straeten  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

3355 SS TT EE   RR .. BB ..SS .. --TTOOCCHHTT  

De “R.B.S.-tocht”    daar is het voor de Rustige Bosstappers mee begonnen. 

Op zondag 27 oktober 2019 was het nu al voor de 35ste maal dat we deze tocht organiseerden. 

1245 deelnemers kwamen uit alle hoeken van het land naar het Vrije Tijdscentrum in Jabbeke om in  
Groot-Jabbeke te wandelen.  

We kregen tevens het bezoek van 2 bussen wandelaars.  
Wandelclub wsv Schelle vzw kwam met 67 wandelaars en 

VOS Schaffen vzw waren met 46 wandelaars.  

Deze club uit Schaffen kwam als tegenbezoek omdat wij er in 2016 ook met de bus op bezoek geweest zijn.  
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Hieronder de resultaten van de telling van de gescande lidkaarten van de wandelaars.  
 
 
 

NIET AANGESLOTEN/BEL 299 

  

VZW RUSTIGE BOSSTAPPERS JABBEKE 185 

WSV SCHELLE VZW 67 

VOS SCHAFFEN VZW 46 

WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS OOSTENDE VZW 45 

BRUGSCHE GLOBETROTTERS VZW 40 

WANDELCLUB BEERNEM VZW 38 

WANDELCLUB 'VIER OP EEN RIJ' GROOT-ZEDELGEM 
VZW 

37 

WANDELCLUB KOEKELARE VZW 35 

GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW 31 

BRUGSE METTEN WANDELCLUB 29 

WNZB KNOKKE-HEIST VZW 28 

WSV DE LACHENDE WANDELAARS AALTER VZW 26 

VZW WANDELCLUB DE DUINTRAPPERS WESTENDE 26 

WANDELCLUB NIEUWPOORT V.Z.W. 23 

W.S.J.V. NACHT VAN VLAANDEREN VZW. 20 

LEVENSLIJNTEAM DAMME VZW 17 

WSV DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE VZW 16 

WANDELSPORT VLAANDEREN VZW 16 

DE MOTESTAPPERS KOEKELARE 16 

WANDELCLUB ROAL BENTI VZW 14 

GITSE WANDELCLUB 'VOETJE VOOR VOETJE' VZW 12 

DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE VZW 12 

WERVIKSE WANDELSPORT VERENIGING VZW 10 

WANDELCLUB AL KONTENT GROOT EVERGEM VZW 10 

DE MARGRIETESTAPPERS VZW 10 

KREKETREKKERS KORTEMARK 9 

WSV EGMONT ZOTTEGEM VZW 8 

HANSKE DE KRIJGER OUDENAARDE VZW 8 

DE TERVAETE STAPPERS KEIEM 8 

WSV DE BRIGANDTROTTERS VZW 7 

WANDELCLUB REIGERSTAPPERS VINDERHOUTE VZW 7 

VZW WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE 7 

ROAD RUNNERS TORHOUT VZW 6 

PADSTAPPERS GERAARDSBERGEN VZW 6 

FLORASTAPPERS GENT VZW 6 

DE KWARTELS VZW 6 

WSV DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN 5 

WANDELCLUB SCHELDESTAPPERS ZINGEM VZW 5 

REYNAERTSTAPPERS VZW 5 

INTERNATIONALE TWEEDAAGSE BLANKENBERGE 
VZW 

5 

DE TREKVOGELS BOEKHOUTE VZW 5 

DE PUINSTAPPERS BREDENE 5 

WATEWYSTAPPERS TIELT 4 

DE WATERHOEKSTAPPERS HEESTERT 4 

'T WANDEL VOETJE VZW 4 

W.V. VOOR DE WIND 3 

DE WARDEN OOM STAPPERS VZW 3 

AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER 3 

WSV IVAS ITEGEM VZW 2 

WSV IBIS PUURS VZW 2 

WSV DE VOSSEN VZW 2 

WSV DE KADEES VZW 2 

WSV CHATONS RONSE VZW 2 

WANDELCLUB 'NOOIT MOE BOEZINGE' VZW 2 

W.S.V. DE BOSDRAVERS EKSEL 2 

VZW DE NACHT 2 

SPORTRAAD LENDELEDE 2 

SPORTKRING OOSTNIEUWKERKE 2 

POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE VZW 2 

PAREL VAN HET PAJOTTENLAND 2 

ORGANISATIECOMITÉ '100KM VAN IEPER' 2 

ONBEKEND 2 

LES VAILLANTS ACRENOIS 2 

LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 2 

LES DJÂLES D'ANHÉE ASBL 2 

HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL VZW 2 

DE STAENSE STAPPERS 2 

DE PAJOTTEN HEKELGEM VZW 2 

DE MIJNLAMP BERINGEN-MIJN VZW 2 

DE HEIDETOCHTEN KESTER-GOOIK VZW 2 

DE 12 UREN VAN LAUWE 2 

BOERENKRIJGSTAPPERS VZW 2 

WSV ZELDEN RUST 1 

WSV DE LUSTIGE WANDELAARS MERCHTEM 1 

WANDELCLUB KADEE BORNEM VZW 1 

W.S.V. EUREK@ VZW 1 

DREVESTAPPERS ZONNEBEKE 1 

DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE 1 



 

 

DATUM  :   Zondag 5 april 2020. 
 
VERTREK  :  om 7 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  -  GERPINNES-  voor …… personen”. 
 

►► Zondag 5 april 2020 : “Marche de 2 Provinces”  

Organiserende club “Les Bottines de Gerpinnes”. 

Afstanden: 4-8-12-21-30-42-50 
STARTPLAATS:  Maison du Village des Flaches, Rue Andre Paganetti, Gerpinnes. (zie p.122) 

 

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   :   G E R P I N N E S. 

 
 



 
 

 

 

Zaterdag middag 23 november 2019 om 12 uur hadden 115 Rustige Bosstappers afspraak in Salons 

De Vrede in Ichtegem. 

 

Op de parking was het eventjes zoeken hoe we de wagen dicht bij de ingang konden plaatsen, want 

als bestuur hebben we trouwens heel wat gerief bij om uit te laden en dan is de kortste afstand wel 

het beste. 

Van zodra deze klus geklaard was kon het bestuur de mensen verwelkomen in de zaal “Victoria”, één 

van de nieuwe feestzalen van Salons De Vrede. 

Iedereen kreeg een glas aperitief aangeboden, dat ook nog eens bijgevuld werd.  

Zoals gewoonlijk, en op vraag van de mensen, werd een tafelschikking opgesteld. We hopen dat de 

nieuwkomers het naar hun zin hadden met hun tafelgenoten. Eens iedereen zijn plaats aan tafel 

gevonden had, kregen we nog eens extra 2 lekkere aperitiefhapjes aangeboden. 

Eddy en Veronique, uitbaters van De Vrede, hebben samen met hun team hun uiterste best gedaan 

om aan onze wensen te voldoen. 

 

Beurtelings konden we aanschuiven aan een assortiment van koude voorgerechten die op borden of in 

kommetjes gepresenteerd werden. De soepbar met 2 soorten soep had ook veel bijval. 

Het hoofdgerecht, een bord gedresseerd met rund filet pur, geglaceerde seizoensgroenten en 

natuurjus met rozemarijn werd voor ons aan tafel opgediend. Achteraf kwamen de kelners nog eens 

rond om ons bord aan tafel nog eens bij te vullen. 

De glazen werden ook regelmatig bijgevuld met witte en/of rode wijn. Op tafel werden de flessen 

water ook regelmatig aangevuld. 

En hoe kan je een feest beter afsluiten of ’t is met een heerlijk geurende kop koffie of thee vergezeld 

van een stukje taart. 

Nadien bood het bestuur iedereen nog een extra drankje aan zodat er nog wat kon bijgepraat worden 

over koetjes en kalfjes. 

 

Op een ledenfeest hoort een toespraak met de gebruikelijke onderwerpen. Wat indrukken over het 

voorbije wandeljaar en dan nog een vooruitblik naar het komende jaar. 

Hier was het eventjes slikken om een minder aangename mededeling te doen. 

Het huidige bestuur zoekt dringend bestuurs-opvolgers om eind 2020 de fakkel te kunnen doorgeven 

aan even enthousiaste mensen die de Rustige Bosstappers een toekomst willen geven. Hieromtrent 

kregen alle leden thuis via de post een brief toegestuurd. 

 

Onze aanwezige medewerkers kregen dan nog als dank voor hun medewerking aan 1 of meerdere 

tochten een kaasmand van het Baliehof. Hierbij nogmaals dank aan alle medewerkers! 

Ook werden de bestelde “Walking in Belgium” en de nieuwe lidkaarten verdeeld. 

Daarbij werden de leden die een volle wandelkaart indienden beloond met een geschenkbon bij 

Slagerij Verdonck in Snellegem. 

 

In naam van het bestuur nog een dankwoordje aan de uitbaters en personeel van Salons De Vrede 

waar we alweer een afspraak hebben laten noteren voor 2020.  

Dus noteer alvast zaterdag 21 november 2020 om 12 uur 

 

Op naar de volgende!! 

Marie-Paule De Visch 

voorzitter 



 

 

 


